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Unrequited Love… ระยะแอบรัก 1

八月长安

ปาเยวี่ยฉางอัน

ลู่เผิ่งฮวา แปล



"จริงๆ นะ...เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากจริงๆ" เซิ่งไหวหนานยิ้มอย่างสุภาพ  
ทว่าน�า้เสียงกลับฟงัดูลังเล ราวกับไม่รู้ว่าต้องใช้ค�าพูดแบบไหนถึงจะไม่ท�าร้ายเธอ 

ในแววตาของเขามีทั้งความรู้สึกผิดและความสงสาร
เหมือนเป็นคนที่มองลงมายังคนที่อยู่ต�า่กว่า สีหน้าแบบนั้นทิ่มแทงตาเธอจริงๆ

"ฉันรู้ว่าฉันดีมาก" เธอยิ้มรับ
ดีจนมีสิทธิ์ถูกนายจับมือ แต่ก็ไม่ได้ดีมากพอให้นายจับมือตลอดไป



ค�ำน�ำ
เช่ือว่าหลายๆ คนคงเคยมีประสบการณ์ 'แอบรัก' กันมาไม่มากก็น้อย 

ใช่ไหมคะ แน่นอนว่าเม่ือพดูถงึเรือ่งราวของการแอบรกัใครสกัคน กม็กัจะมคี�าถาม

ตามมาว่าคุณจะบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ความรู้สึกของคุณหรือไม่ บางคนอาจจะ 

อยากเอ่ยปากบอกออกไป เพราะหวังว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกตรงกัน บางคนอาจจะ 

อยากเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ ซุกซ่อนมันลงในมุมหนึ่งของหัวใจ ช่ืนชมและ 

โศกเศร้าไปกบัรกันีเ้พียงล�าพงั 

'ลั่วจื่อ' นักศึกษาสาวคณะเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นคนประเภทหลัง แทนที่ 

จะสารภาพรกัให้อีกฝ่ายรบัรู ้เธอเลอืกท่ีจะบันทึกเรือ่งราวของชายหนุม่ผูย้ดึครอง

พื้นท่ีในหัวใจของเธอตั้งแต่เด็กๆ เอาไว้ในสมุดไดอารี่ ดื่มด�่ากับความรู้สึก 

หวัน่ไหวในยามท่ีได้มองแผ่นหลงัของเขา ท้ังช่วงเวลาท่ีบังเอิญได้เฉียดใกล้กนั 

จนิตนาการว่าสกัวนั 'เซ่ิงไหวหนาน' ชายหนุม่ท่ีเธอเขียนช่ือเขาซ�า้ๆ ลงบนกระดาษ

มากมายจะรับรู้ถึงตัวตนของเธอ หรือแม้กระท่ังความรู้สึกเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน 

จากการไม่ได้ครอบครอง ลัว่จือ่ล้วนหวงแหนความรูส้กึนี้ไว้กบัตวัเองท้ังหมด 

แต่แล้วไดอารีท่ี่เตม็ไปด้วยความทรงจ�าของการแอบรกัมากมายกลบัหายไป  

และเมือ่เวลาผ่านไปหลายปีลัว่จือ่กมี็โอกาสได้อยู่ในสายตาของเซ่ิงไหวหนาน ชาย

ท่ีเธอแอบรกั ซ่ึงน�ามาสูเ่รือ่งราวมากมายท่ีท้ังหวานซ้ึงและชวนให้เจบ็ปวดหัวใจ 

นีค่อืเร่ืองราวของคนแอบรกัท่ีบ้างสมหวงั บ้างผดิหวงั และบ้างกท็�าได้แค่แอบรกั

ตลอดไป…แต่ในชั่วระยะเวลาหนึ่งของการแอบรัก พวกเราต่างได้เรียนรู้อะไร

มากมาย หากนกัอ่านทุกท่านพร้อมแล้ว With Love ขอชวนพลกิหน้าถดัไป 

เพือ่ร่วมใจเต้นและลุน้ไปกบัความรูส้กึในระยะแอบรกัของบรรดาหนุม่สาวในเรือ่งนี ้

ด้วยกนัเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

เซ่ิงไหวหนาน   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชายหนุ่มผู้เพอร์เฟ็กต์ใน
ทุกๆ ด้าน ทั้งรูปร่าง หน้าตา ฐานะ รวมไปถึงการศึกษา ท�าให้เขาดู
สูงส่งและเป็นที่หมายปองของใครหลายๆ คน รวมไปถึงลั่วจื่อ

ลั่วจื่อ    นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์ เธอรกัการเขียนบันทึก โดยเฉพาะเร่ืองราว 
ของเซ่ิงไหวหนาน ชายผู้อยู่ในความทรงจ�าของเธอมาตั้งแต่เด็กๆ 
ลัว่จือ่แอบรักเขามานานหลายปี แต่ไม่กล้าพอท่ีจะแสดงตวัตนให้เขา
รับรู้ รวมทั้งมีเรื่องราวบางอย่างที่ท�าให้เธอไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึก
ของตัวเองออกไป

จางหมิงรุ่ย   เพือ่นสนทิและรมูเมตของเซิง่ไหวหนาน เขาเป็นคนอารมณ์ด ีรกัเพือ่น  
ได้รู้จักกับลั่วจื่อเพราะลงเรียนวิชาโทกฎหมายในชั้นเรียนเดียวกัน

เจียงไป่ลี่   เพื่อนสนิทและรูมเมตของลั่วจื่อ หญิงสาวรูปร่างหน้าตาธรรมดาๆ 
เธอรักและบูชาความรักมากๆ มีปัญหารักๆ เลิกๆ กับแฟนหนุ่มท่ี 
คบกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

เกอป้ี    แฟนหนุม่ของเจยีงไป่ลี ่คบกบัเจยีงไป่ลีม่าตัง้แต่ช่วงก่อนเข้ามหาวทิยาลยั  
แต่เพราะมเีร่ืองบางอย่างอยู่ในใจ ท�าให้หลายๆ ครัง้เขาท�าให้เจยีงไป่ลี ่
ต้องเจ็บปวด จนกลายเป็นปัญหารักๆ เลิกๆ 

เยี่ยจั่นเหยียน   แฟนเก่าของเซิ่งไหวหนาน อดีตเพื่อนร่วมห้องสมัยมัธยมปลายของ
ลั่วจื่อ เย่ียจั่นเหยียนคบกับเซ่ิงไหวหนานตั้งแต่ช่วงเรียน ม.ปลาย 
ก่อนจะเลิกรากันไป
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ถึงไดอารี่ที่รัก

คนเราควบคุมความทรงจ�าของตัวเองได้ไหม

ถ้าท�าไม่ได้…งั้นความทรงจ�าท่ีผ่านการตกแต่งและประโลมหลอก 

ตัวเองเหล่านั้นมาจากไหนกัน

ถ้าท�าได้…งั้นท�าไมเรื่องท่ีพวกเราจ�าได้ในเหตุการณ์ส�าคัญมากมาย

กลับมีแค่รายละเอียดเล็กๆ ที่ไม่สลักส�าคัญ ใบหน้าของตัวละครหลักที่เคย

ปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างมีชีวิตชีวาจนไม่อาจมองข้ามกลับพร่าเลือนไป

ฉันได้เจอกับเขาจริงๆ หรือเปล่านะ

ฉันได้สมัผัสถงึฝ่ามือของแม่ท่ีบีบมือของฉันไว้แน่นพร้อมกบัเอ่ยช้าๆ 

ว่า 'ลั่วลั่วดูสิ เด็กผู้ชายคนนั้นก็คือลูกชายของบ้านนั้น' จริงๆ ไหม

ลูกชายของบ้านนั้น…

สะเก็ดประทัดสีแดงปลิวว่อน สายริบบ้ินหลากสีท่ีไร้รสนิยมทว่า

สวยงามลอยล่องอยูท่่ามกลางเสยีงอกึทึกของผูค้น ฉันจ�าแขกท่ีเดนิผ่านไป

มาไม่ได้สกัคน แต่ฉันมักจะนึกถงึใบหน้าเลอืนรางของคณุป้าท่ีโน้มตวัลงมา

ถามกลุ่มเด็กๆ อย่างพวกเราอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าสาวสวยไหม อนาคต 

บทน�ำ
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อยากเป็นเจ้าสาวหรือเปล่า 

ทุกคนต่างลากเสียงเล็กๆ แบบเด็กน้อยตอบกลับไปว่า 'อยาก'

ทว่าการกระท�าเล็กๆ น้อยๆ ทั้งกลิ่นอายและค�าพูดที่ไม่ส�าคัญพวกนี้

เปรยีบเสมอืนฝ่ามืออ่อนโยนข้างหนึง่ท่ีกมุหัวใจของฉันเอาไว้อย่างแผ่วเบา 

ความรู้สึกทุกอย่างท่ีมีต่อช่วงเวลานั้นมีชีวิตชีวาข้ึนมาตามรายละเอียด 

เล็กน้อยพวกนี้ ราวกับจิตวิญญาณยังคงสถิตอยู่ในร่างกายเล็กๆ ร่างนั้น  

ถูกแขกเหรื่อที่เบียดเสียดผลักไปผลักมา มันพยายามทะลุผ่านบรรยากาศ

มงคลอันคึกคัก ผสมปนเปกันอยู่ในโลกที่ทั้งแปลกใหม่และขัดแย้ง

ในสายตาของตวัฉันคนปัจจบัุน โลกใบนัน้ยงัคงเตม็ไปด้วยเศษช้ินส่วน

กระจัดกระจายซึ่งทั้งมั่วซั่วและไม่ส�าคัญอะไร

แต่เรื่องราวที่ไม่ส�าคัญพวกนั้น

บังเอิญเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องราวที่ไม่ส�าคัญพวกนี้พอดี

ความทรงจ�าท่ีฉันลมืไม่ลงมานานหลายปี ท่ีแท้กลบัเป็นแค่เรือ่งพวกนี้  

ไม่ใช่เรื่องของคนคนนั้นเลย

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากไดอารี่ของลั่วจื่อ
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ลัว่จือ่นัง่เหม่ออยู่ท่ีโต๊ะหนงัสอื สายตาของเธอตกอยู่บนหน้าสมดุโน้ต

ขาวสะอาดเล่มใหม่เอี่ยม

บนหน้ากระดาษมีปากกาลกูลืน่ท่ีเปิดฝาท้ิงเอาไว้วางพาดอยู่ ฝาของมนั 

วางนิ่งอยู่ข้างๆ เป็นเวลานานแล้ว เธอไม่รู้ว่าตัวเองหยิบปากกาขึ้นมาเป็น

ครั้งท่ีเท่าไหร่ จึงตัดสินใจได้ว่าจะเขียนวันท่ีลงไปก่อน แต่หัวปากกาท่ี 

กดลงไปกลบัฝืดจนเขียนไม่ออก เหลอืเพยีงแค่รอยกดเลอะน�า้หมึกแห้งกรงั

ดูไม่ได้เอาไว้บนหน้ากระดาษขาว

เธอวางปากกาทิ้งไว้นานเกินไป

เม่ือครูน่ีเ้จยีงไป่ลี ่รมูเมตของเธอรบีร้อนพุ่งออกจากห้องไปทันทีหลงั

รบัโทรศัพท์ ท้ิงถ้วยบะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปูท่ีกนิเสรจ็แล้วเอาไว้บนโต๊ะ ปล่อยให้

กลิ่นของมันลอยค้างอยู่ภายในห้องพัก ลั่วจื่อขีดเส้นม่ัวซ่ัวลงบนกระดาษ

อย่างเหม่อลอย ขณะท่ีบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปส่งกลิ่นหอมแตะจมูกมากข้ึน 

เรื่อยๆ

ห้องพกัอยู่กนัสองคน แต่ฝ่ายท่ีต้องท�าความสะอาดอยู่เสมอคอืลัว่จือ่ 

ทว่าเธอไม่เคยนกึเคอืงเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ท่ีเธอขยันกแ็ค่เพราะเธอมีความสามารถ 

บทที่
1
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ในการอดทนต่อความสกปรกน้อยกว่าคนอื่น เธอทนได้ไม่เท่าไป่ลี่ ดังนั้น

เลยได้แต่ลงมือท�า

ความอดทนคือปัญญาอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง

เม่ือเช้าตอนท่ีเจยีงไป่ลีน่ัง่อยู่บนเตยีงแล้วหยิบไพ่ทาโรต์ข้ึนมาปฏบัิตกิาร  

'ดดูวงเดือนละครัง้' เธอกจ็ะให้ลัว่จือ่หยิบไพ่ใบหนึง่ออกมาเพือ่ดดูวงด้วยให้ได้  

หลังลั่วจื่อหยิบไพ่ออกมาก็ยัดกลับไปให้ 'แม่หมอ' บนเตียงทันทีโดย 

ไม่แม้แต่จะพลิกดูหน้าไพ่ จากนั้นก้มหน้าอ่านนิยายสืบสวนผลงานของ 

ฮิงาชิโนะ เคโงะ* ต่อ ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ลั่วจื่อถึงได้ยินเสียง

กรดีร้องดงัข้ึนใกล้กบัเพดานห้องกะทันหัน 'เธอได้ฟังฉันพูดบ้างไหมเนีย่หา! 

ฉันบอกว่าสรปุแล้วเธอต้องอดทน! อดทน! คนท่ีรูจ้กัอดทนถงึจะเป็นปราชญ์!!'

ลั่วจื่อเงยหน้าข้ึนพร้อมเหลือบมองเจียงไป่ลี่อย่างเกียจคร้าน 'ตั้งแต่

พักอยู่ห้องเดียวกับเธอ ฉันก็ถูกบังคับให้ฝึกตนเป็นปราชญ์อยู่แล้ว'

หลังจากนั้น 'แม่หมอ' ท่ีอยู่เตียงช้ันบนยังโวยวายอะไรอีกสักอย่าง  

แต่เธอจ�าไม่ได้แล้ว ตัง้แต่ช่วงมัธยมปลายเจยีงไป่ลีก่เ็ริม่ฝึกดพูวกไพ่ทาโรต์ 

ดวงราศี และการท�านายจากระบบดวงดาว อย่างไรก็ตามการได้ควบคุม 

ดวงชะตาดเูหมือนจะไม่ได้เปลีย่นแปลงสภาพชีวิตอนัยุ่งเหยิงของเจยีงไป่ลี่

เท่าไหร่นัก ในเรื่องนี้กระทั่งตัว 'แม่หมอ' เองก็รู้สึกไม่เข้าใจเหมือนกัน

เพราะว่าเธอเอาแต่รอลิขิตฟ้า แต่ไม่พยายามอย่างเต็มที่น่ะสิ! ลั่วจื่อ

คิดอยู่ในใจเงียบๆ

ลั่วจื่อไม่เช่ือในดวงชะตา เธอกลัวว่าพอตัวเองเชื่อในภัยจากฟ้าแล้ว

จะลืมภัยจากคน ภัยจากคนนั้นเรายังสามารถรู้สึกชิงชังและต่อต้านมันได้ 

แต่ลขิิตฟ้านัน้ไม่อาจฝืน ทันทีท่ีคนเราเช่ือในดวงชะตาแล้ว ยังจะมคีวามหวงั 

อะไรได้อีก
* ฮิงาชิโนะ เคโงะ นักเขียนนิยายสืบสวนชาวญ่ีปุ่น มีผลงานนิยายตีพิมพ์ออกมาแล้วมากกว่า 80 เรือ่ง เคยถกู 
น�าไปท�าเป็นละครและภาพยนตร์มากกว่า 30 เรือ่ง ผลงานท่ีมช่ืีอเสยีงโด่งดงั ได้แก่ พระอาทิตย์เท่ียงคืน, ปาฏิหาริย์
ร้านช�าของคุณนามิยะ, กลลวงซ่อนตาย เป็นต้น
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แต่มีประโยคหนึ่งท่ีเจียงไป่ลี่พูดไว้ไม่ผิด 'คนท่ีรู ้จักอดทนถึงจะ 

เป็นปราชญ์' ความอดทนนั้นจ�าเป็นจริงๆ

อันที่จริงไม่มีใครเข้าใจในเรื่องนี้ไปมากกว่าลั่วจื่อแล้ว…

เธอเงยหน้ามองนาฬิกา เวลาผ่านไปกว่าครึ่งช่ัวโมงแล้วโดยไม่รู้ตัว 

แต่เธอยังคงคิดอะไรว้าวุ่น

กระดาษขาวที่อยู่ตรงหน้าขาวจนบาดตามากกว่าเดิม

ทันใดนัน้เธอกล็กุพรวดข้ึนมากะทันหัน ลากขาเก้าอ้ีจนเกดิเสยีงแหลม

บนพื้นปูนซีเมนต์

ลัว่จือ่ยกถ้วยบะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปูของเจยีงไป่ลีข้ึ่นมา เธอเดนิช้าๆ เอาไป 

เทท้ิงในห้องน�า้โดยระวงัไม่ให้น�า้ซุปกระเซ็น แล้วกลบัเข้ามาเปิดหน้าต่างออก 

ให้ลมเข้า จากนั้นก็เก็บกวาดกระดาษเช็ดน�้ามูกท่ีเจียงไป่ลี่โยนท้ิงหลังใช้

ตอนร้องไห้ เสร็จแล้วจึงไปล้างมือ สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ถึงได้กลับมา 

เปิดโคมไฟตั้งโต๊ะอีกครั้ง

เสมือนเข้าสู่การเริ่มต้นของพิธีทางศาสนาบางอย่าง

สุดท้ายเธอหยิบปากกาลูกลื่นขึ้นมาขีดเส้นไปบนกระดาษทดแรงๆ  

จนกระทั่งได้เส้นปากกาที่ลื่นไหลออกมา

'วันที่ 15 เดือน 9 อากาศแจ่มใส

ฉันได้เจอเขาจากที่ไกลมาก แวบแรกที่เห็นคือแผ่นหลัง แวบต่อมา

เป็นลูกพลับที่หล่นลงมาจากฟ้า'

จากนั้นปลายปากกาก็หยุดลงบนเส้นสุดท้ายของสระ 'อา' ในตอนท่ี

ได้สติกลบัมา ตรงปลายเส้นนัน้กมี็จดุสนี�า้เงนิเลก็ๆ แผ่กระจายออกมาแล้ว

เม่ือสองช่ัวโมงก่อนหน้า เธอก�าลังเดินเล่นอยู่ในสวนทิศเหนือของ



Unrequited Love... ระยะแอบรัก 112

มหาวิทยาลัย

ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงของปักกิง่เป็นช่วงอากาศดอัีนหาได้ยากตลอดท้ังปี  

อากาศในช่วงฤดูนี้เก็บซ่อนความโหดร้ายลงไป เปิดเผยความอบอุ่นและ

สดใสออกมาแทน

บนพื้นมีรอยกระด�ากระด่างจากเงาต้นไม้ เธอก้มหน้าตั้งอกตั้งใจเดิน

เหมือนสมัยเด็กๆ ท่ีทุกย่างก้าวจะต้องพยายามเหยียบลงบนลายดอกไม้

กากบาทตรงกลางพ้ืนอิฐเท่านัน้ สมัยเดก็เวลาไปรบัของเพ่ือน�าส่งให้คนอ่ืน

ท่ีตลาดขายส่งเฟอร์นเิจอร์กบัแม่ แม่จะเดนิน�าอยู่ด้านหน้า ส่วนเธอพยายามตาม 

อยู่ด้านหลัง ฝ่าเท้ากับน่องรู้สึกปวดเม่ือยเหมือนเคล็ดขัดยอก เวลาแม่ 

หันกลับมามองเธอ แม้ดวงตาจะแดงก�่า เต็มไปด้วยความปวดใจ แต่แม่ก็

จะพูดว่า 'เวลาเดินลูกลองพยายามให้ทุกก้าวเหยียบลงบนลายดอกไม้

กากบาทตรงกลางพื้นอิฐดูสิ' เธอพยายามท�าตามกฎเหมือนก�าลังเล่นเกม 

ตั้งใจจนหลงลืมแสงแดดที่แผดเผาอยู่เหนือหัว เดินจนไปถึงสุดปลายถนน

กลางฤดรู้อนอันยาวนานโดยไม่รูเ้นือ้รูต้วัได้จรงิๆ แล้วกก็ลายมาเป็นความเคยชิน

ทันใดนั้นมีลมพัดมากะทันหัน เธอหยุดเดินโดยอัตโนมัติก่อนจะ 

เงยหน้าขึ้น

ตรงทางแยกสองสามเมตรข้างหน้ามีคนคนหนึ่งเดินเลี้ยวมา เดินน�า

อยู่ด้านหน้าเธอพอดี

ต่อให้เปลี่ยนเสื้อนอก แต่ก็ยังคงเป็นแผ่นหลังท่ีเธอไม่มีวันจ�าผิดไป

ตลอดชีวติ บรเิวณท้ายทอยมีปอยผมยุ่งเหยิงอยูเ่ลก็น้อย บุคลกิของเขาดดูี 

ใบหน้าเชิดขึ้นน้อยๆ แผ่นหลังเหยียดตรงทว่าไม่ได้ดูมากเกินพอดี

ขณะท่ีเธอก�าลังอ้ึง ลูกพลับลูกใหญ่ก็ตกลงมากะทันหัน ต�าแหน่งท่ี 

ตกผ่านหน้าเธอไปไม่พ้นครึง่เมตร ถ้าเกดิเม่ือครูน่ีเ้ธอไม่ได้หยุดเดนิกค็งจะ

ตกลงมาโดนหัวเข้าพอดี แต่ว่าก็ยังคงมีน�้าจากซากของลูกพลับกระเด็นมา

โดนลั่วจื่อเข้าเต็มๆ ช่างดูน่าอนาถเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นลูกพลับหรือว่า 
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ตัวเธอเอง

คนท่ีอยู่ด้านหน้าได้ยินเสียงไม่น่าฟังของลูกพลับกระแทกพื้นจึง 

หันกลับมา ลั่วจื่อรีบร้อนหันหลังกลับแล้วสับขาวิ่งหนีทันทีก่อนท่ีสายตา

ของเขาจะเลื่อนมาถึงเธอ 

นกึไม่ถงึว่าขณะวิง่อยูเ่ธอยังใจลอยคดิได้ว่าเขาจะหัวเราะเยาะกนัหรอืเปล่า

ครัง้แรกท่ีให้เขาได้เห็นแผ่นหลงัของเธอ นกึไม่ถงึเลยว่าจะเป็นสภาพท่ี 

วิ่งหนีตะลีตะลานแบบนี้

เธอว่ิง วิง่ไปเรือ่ยๆ ก้าวข้ามบันไดทีละสองข้ัน ผลกัประตขูองห้องพักออก  

จากนั้นถึงนึกได้ว่าจะต้องหอบหายใจอย่างแรง

หลังลมหายใจสงบลง เธอก็ถอดเสื้อนอกกับกางเกงขายาวท่ีสภาพ 

ดูไม่ได้ออกไป เม่ือเปิดตูเ้สือ้ผ้าก็ได้เห็นเสือ้ผ้าสโีทนเย็นท่ีดมืูดมนไปท้ังแถบ

ไม่ใช่เพราะเธอไม่ชอบสีสดใส เพียงแต่มันไม่เข้ากับเธอต่างหาก

ช่วงวันหยุดก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนในรุ่นต่างรวมตัวกันไป

ตรวจร่างกายตามโรงพยาบาลท่ีก�าหนดซ่ึงต้ังอยู่ย่านใจกลางเมอืงอนัคกึคกั 

ลั่วจื่อย่ืนใบตรวจร่างกายซ่ึงประทับตราสีแดงตัวโตให้อาจารย์ท่ีนั่งอยู ่

หน้าประตู จากนั้นเธอก็สะพายกระเป๋า เดินออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

เดินโอ้เอ้ไปตามถนนย่านการค้าท่ียาวท่ีสุดของเมืองเพราะยังไม่อยาก 

กลับบ้าน

ธุระจิปาถะมากมายก่อนการสอบเข้าเสร็จไปอีกหนึ่งอย่างแล้ว เธอ 

คิดว่าช่วงเวลามัธยมปลายก็ก�าลังจะจบลงแล้วเช่นเดียวกัน

ในตอนท่ีเงยหน้าข้ึน ลั่วจื่อเห็นเดรสสายเดี่ยวสีเหลืองสดใสตัวหนึ่ง

แขวนโชว์อยู่ข้างในตู้กระจกของร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ แห่งหนึ่ง 

สีเหลืองสดใสบาดตาแบบนั้น…

เดรสสายเดีย่วท่ีแขวนโชว์ในเดือนห้าราวกบัท้าทายฤดรู้อนท่ีก�าลงัจะ
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มาถึงอย่างอวดดี

วนันัน้เธออารมณ์ไม่ด ี ในกระเป๋าใส่ตวัอย่างข้อสอบกบัแบบฝึกหัดเอาไว้  

ของพวกนี้เปรียบเสมือนบัตรเชิญท่ีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแจกจ่ายให้ 

เธอไม่ได้กลัวการสอบที่ยากล�าบากนี้ แล้วก็ไม่ได้เฝ้ารอและตื่นเต้นกับการ

หลุดพ้นจากทะเลข้อสอบในอนาคตอันใกล้ ลั่วจื่อรู้สึกสับสนมากกว่า เธอ

สบัสนว่าการท่ีตัวเองเดนิต่อไปทีละก้าวแบบนี ้ท่ีจรงิก�าลงัเดนิเข้าใกล้ความสขุ 

มากขึ้นหรือยิ่งห่างไกลออกไปกันแน่

จู่ๆ ความหงุดหงิดใจท่ีอธิบายไม่ได้ก็ผุดข้ึนมาและไม่อาจดับลงไป  

ต่อให้เธอพยายามกล่อมตัวเองว่าต้องอดทน ต้องใจเย็นอย่างไรก็ไร้ผล

เธอเดินป้วนเปี้ยนไปมาอยู่นาน แต่ท้ายท่ีสุดก็ยังพุ่งเข้าไปในร้าน  

บอกกับพนักงานท่ีมีท่าทีขี้เกียจว่าเธอต้องการลองเดรสในตู้กระจกตัวนั้น 

พนักงานมองส�ารวจเธอไปหน ก่อนจะลุกไปหยิบให้อย่างไม่เต็มใจ

หน้าอกของเธอสะท้อนข้ึนลง สิ่งท่ีอยู่ในตัวคือความกล้าท่ีผุดข้ึนมา

อย่างฉับพลัน

ภายในห้องลองเสือ้แคบๆ เธอสวมเดรสสายเดีย่วตวันัน้มอืไม้เป็นพลัวนั  

แต่น่าเสยีดายท่ีตรงบ่ามีสายเสือ้ช้ันในสขีาวเชยๆ โผล่ออกมา เม่ือเปิดประตู

กัน้ห้องออก เธอก็ได้เห็นเดก็สาวหน้าตาเด๋อด๋า สหีน้าเรยีบเฉยยืนสวมเดรส 

ตวันีอ้ยู่ในกระจกลองชดุตรงหน้า เดก็คนนัน้โผล่ออกมาจากด้านหลงัประตู

แค่ครึง่ตวั ดขูีข้ลาดจนน่าหัวเราะเยาะ เธอมดัผมทรงหางม้าท่ีไม่เคยเปลีย่น

มาเป็นสบิปี สเีหลอืงสดใสนัน่ขับผวิเธอจนดเูหมือนเดก็สาวชนบทขาดสารอาหาร

เธออึ้งไป รู้สึกถึงความประหม่าไม่มั่นใจ แต่อย่างไรก็ตามจิตใจเธอก็

สงบลงมาได้อย่างน่าอัศจรรย์

เธอควรจะรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ควรท�าอะไร เหมาะกับอะไร

เมื่อครู่นี้เหตุผลย่ิงใหญ่กลวงโบ๋มากมายไม่อาจเกลี้ยกล่อมลั่วจื่อ 

ท่ีอยากท�าตามใจตัวเองได้ อย่างไรก็ตามเม่ือมาอยู่ต่อหน้าเด็กสาวชนบท 
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ในกระจกคนนี้ มันกลับมีพลังในการเกลี้ยกล่อมขึ้นมาเสียดื้อๆ

เธอทนต่อสีหน้าของพนักงานร้าน ยื่นชุดคืนให้อย่างผ่าเผย จากนั้น

ก็นั่งรถเมล์กลับบ้าน นั่งลงหน้าโต๊ะหนังสือแล้วเปิดหนังสืออ่านทบทวน

เนื้อหา ไม่ว่าใครก็ไม่มีทางเชื่อได้ว่าจะมีคนใช้เดรสสายเดี่ยวสีเหลืองสดใส

ตวัหนึง่มาเยาะเย้ยแดกดนัตวัเอง โดยเฉพาะเดก็สาวอายุสบิกว่าปีท่ีฝึกฝนมนั 

ด้วยความเพียรราวกับพระสงฆ์บ�าเพ็ญทุกรกิริยาคนนี้

ลั่วจื่อเก่งในเรื่องนี้มาตลอด

ครั้งนี้ดูเหมือนจะต่างออกไปอยู่บ้าง

เธอวิง่หนกีลบัห้องพกัมาพร้อมเนือ้ตวัท่ีเปรอะไปด้วยน�า้ลกูพลบั ท้ังยัง 

รู้สึกว้าวุ่น เป็นความว้าวุ่นใจท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหันแบบเดียวกันกับใน 

วันนั้น

เธอจ�าไม่ได้แล้วว่าเคยอ่านเจอจากหนงัสอืเล่มไหนท่ีบอกไว้ว่าพระเจ้า

แค่ขยบันิว้ก้อย ชีวติของคนคนหนึง่กจ็ะตกอับลงได้ในทันที ส่วนท่ีว่าท�าไม

พระเจ้าต้องขยับนิว้ก้อย…บางทีอาจจะแค่เพราะคนั กเ็หมอืนกบัเวลาลัว่จ่ือ

หงุดหงิดก็จะยกเท้ากระทืบแมลงเต่าทองตัวเล็กท่ีคลานอยู่บนพื้นตามทาง

ของมัน ไม่ได้มีเหตุผลอะไร

ท้ังๆ ท่ีเม่ือครู่นี้เธอเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหนี แต่ท�าไมตอนนี้เธอกลับ

ย้อนนกึถงึช่วงวินาทีก่อนหน้าตวัเองจะวิง่หนไีด้ สายตาของเขาก�าลงัเคลือ่น

จากซากลกูพลบัข้ึนมาบนข้อเท้าของเธอ ตอนนัน้ชายหนุม่เลกิคิว้คล้ายย้ิม

คล้ายไม่ย้ิม ล�าคอขาวเชือ่มต่อไปยงัปลายคาง เป็นมุมองศาท่ีดดูขีนาดนัน้

เธอไม่ได้ลนลานไปแล้วหรอกเหรอ แล้วยังมองเห็นอะไรพวกนี้ได้ยงัไง

และถ้ามองเห็นแล้วท�าไมเธอถึงขยับปลายปากกาต่อไม่ได้กันนะ…

สมัยมัธยมปลาย ลั่วจื่อเคยเขียนไดอารี่เล่มหนึ่งท่ีหนามาก เนื้อหา

ภายในไดอารีม่เีพียงอย่างเดยีวเท่านัน้ ทุกๆ ข้อความบรรยายถงึแค่คนเพียง
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คนเดียว ตอนหลังไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน ในวันจบการศึกษาท่ีแยกย้ายกัน 

วันนั้น เธอท�าไดอารี่หายไป

เคยเกิดข้ึนมานานเกินไปแล้ว นานจนไม่รู้ว่าจะขยับปากกายังไงอีก 

นานจนไม่อาจใช้การเขียนบทความยาวๆ มาบรรยายองศาของปลายคางท่ี

สวยงามและสีหน้าตกใจระคนกลั้นข�าท่ีเหลือท้ิงเอาไว้ในสมองพวกนั้น 

ได้อย่างง่ายดายอีกแล้ว นานจนนึกถึงความรู้สึกพึงพอใจจากเส้นปากกา

สีน�้าเงินที่แผ่ขยายบนสมุดเล่มนั้นน�าพามาให้ในตอนนั้นไม่ได้แล้ว

นานเกินไปแล้ว…

เธอหนัไปมองกระจกลองชุดซึง่แขวนอยู่บนบานประตูทีปิ่ดสนิท เมื่อ

เอนหลงัเลก็น้อยกจ็ะมองเห็นภาพตวัเองในกระจกได้ เธอเห็นผวิสขีาวออกซดี  

ปลายคางเรียวแหลม ดวงตาคู่สวยท่ีไม่ถูกบดบังอีกหลังเปลี่ยนมาใส่ 

คอนแทกเลนส์

นี่มันนานเกินไปแล้วจริงๆ นานจนเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กสาว

ชนบทคนนั้นอีกแล้ว นักเรียนหญิงมัธยมปลายที่ก้มหน้าก้มตาเรียนทุกคน

ล้วนผ่านประสบการณ์ลอกคราบเม่ือเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เพราะว่าเธอ

ติดต่อกับเพื่อนเก่าน้อยมาก เลยไม่เคยเจอประสบการณ์ในงานเลี้ยงรุ่น 

ท่ีผู้คนจะกรีดร้องว่า 'เอ๋! เธอสวยขึ้นเยอะเลย' ตามมารยาทกัน ดังนั้น 

จึงแทบไม่รู้สึกตัว

หัวใจเต้นเร็วจนเกินเหตุ เรื่องนิ้วก้อยที่พระเจ้าขยับท�าให้ไม่ว่าเธอจะ

ย�้ากับตัวเองยังไงก็ไม่สามารถสงบความรู้สึกวู่วามสุดโง่เขลานั้นลงได้

ตวัเราในตอนนีไ้ม่ใช่เดก็สาวชนบทในตอนนัน้อีกแล้วไม่ใช่เหรอ เธอคดิ

ดังนั้นเรื่องบางเรื่องก็ควรจะเผชิญกับจุดเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหม

ในเม่ือไม่ว่ายังไงก็ไม่ใช่วัยท่ีจะใช้แค่เดรสสายเดี่ยวสีเหลืองสดใส 

มาสยบกิเลสในใจลงไปได้อีกแล้ว
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ตอนท่ีเจยีงไป่ลีผ่ลกัประตเูปิดเข้ามาอย่างรนุแรงตามปกต ิลัว่จือ่เพ่ิงจะ 

เก็บไดอารี่ลงไปแล้วเตรียมจะท�าการบ้านวิชาสถิติต่อ ในตอนท่ีด้านหลัง 

มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เธอเคยชินจนไม่ได้หันหลังกลับไปมอง

เจียงไป่ลี่ทรุดตัวนั่งบนเตียง หายใจสะอึกสะอื้น

เป็นละครหลังข่าวที่ไม่มีวันจบจริงๆ ลั่วจื่อถอนหายใจ เด็กสาวอย่าง

เจียงไป่ลี่เป็นประเภทที่มักจะเสียใจ แต่ก็ไม่มีวันตัดใจไปตลอดกาล

โทรศัพท์มือถือมีเสียงตู๊ดๆ ดังขึ้น เป็นเสียงเจียงไป่ลี่กดโทรออก

"ฉันจะบอกนายเป็นครัง้สดุท้าย ฉันรูว่้านายร�าคาญมานานแล้ว แต่ฉัน 

ยังยืนยันค�าเดิม ถ้าวันพรุ่งนี้นายเห็นฉันเดินควงแขนผู้ชายพูดคุยหัวเราะ

กนับนถนน แล้วบอกนายว่าพวกเราเป็นแค่พีน้่องกนั นายก็ไม่แคร์ใช่ไหม!"

บางทีอาจจะแคร์ ลัว่จือ่เล่นปากกาไปพลางคดิ แต่เธอแคร์เขาเพราะรกั  

ส่วนเขาแคร์เธอเพราะหวงของเฉยๆ

เธอตระหนักว่าตัวเองไม่สามารถตั้งใจท�าการบ้านต่อได้อีก เพราะ

ได้ยินเสียงเจียงไป่ลี่คุยโทรศัพท์แบบขาดตอน ความคิดท่ีใช้กับการบ้าน 

ก็เลยขาดตอนเหมือนกัน

บทที่
2
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แอบฟังคนอื่นคุยกันจนเป็นนิสัยซะแล้ว

ลั่วจื่อชอบมองแผ่นหลังของคนอ่ืน บางทีอาจเพราะครั้งแรกท่ีเธอ 

เริ่มรู้จักโลกใบนี้ สิ่งที่มองเห็นก็คือแผ่นหลังที่มีชีวิตชีวา

ทุกคนจ�าเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้ขึ้นมาในสมอง 

เนื้อหาไม่จ�าเป็นต้องมาจากประสบการณ์ส่วนตัวท้ังหมด ลั่วจื่อชอบอ่าน

ความรู้สึกของคนอื่น ใช้วิธีแบบนี้มาหลีกเลี่ยงการทรมานเส้นประสาท 

ของตัวเอง มีอยู่หลายครั้ง ในช่ัวพริบตาท่ีช้อนสายตาข้ึนหรือเวลาท่ี 

เดินผ่านกันไม่กี่วินาที สีหน้ากับค�าพูดไม่กี่ค�าของคนแปลกหน้าก็มากพอ

ให้เธอขบคิดอย่างสนอกสนใจอยู่ครึ่งวัน

ดังนั้นการได้มาพักห้องเดียวกับเจียงไป่ลี่ก็น่าจะเป็นลิขิตฟ้า เธอคิด 

นักแสดงต้องการคนดูเสมอ

หลังวางสาย ในที่สุดเจียงไป่ลี่ก็ปล่อยโฮออกมา

"เลิกร้องได้แล้ว สิบนาทีแล้วนะ" ลั่วจื่อเหลือบมองนาฬิกาไปหน  

ก่อนเอ่ยพลางก้มหน้าลงท�าการบ้านต่อ

"ฉันรู้สึกแย่ วันนี้ยืดเวลาได้"

ลัว่จือ่ขมวดคิว้หันหน้าไปมองอกีฝ่าย เจยีงไป่ลีเ่คยบอกเธอว่าทุกครัง้ท่ี 

ตวัเองร้องไห้จะต้องห้ามเกนิสบินาที สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุของผูห้ญิงคอืการรกัษา

ความอ่อนแอและความเข้มแข็งเอาไว้แบบพอดิบพอดี ต้องรู ้จักหยุด  

ห้ามท�าอะไรที่จะท�าให้คนดูถูกได้ออกมา

หลังลั่วจื่อได้ยินหลักการพวกนี้ เธอแค่กระตุกมุมปากเล็กน้อยแทน

การตอบสนอง จากนั้นก็พยายามรับผิดชอบเตือนสติเจียงไป่ลี่ทุกครั้งว่า 

ครบสบินาทีแล้ว ขอให้ระวงัการควบคมุความพอดรีะหว่างความอ่อนแอและ

ความเข้มแข็งด้วย

เจียงไป่ลี่มี 'บรรทัดฐานของผู้หญิง' หลายอย่าง กฎ 'สิบนาที' เป็นแค่

หนึ่งในนั้น พวกมันกับไพ่ทาโรต์ร่วมกันชี้น�าการใช้ชีวิตของเจียงไป่ลี่ 
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ด้วยกัน อย่างไรก็ตามบรรทัดฐานของผู้หญิงท่ีเจียงไป่ลี่ตั้งขึ้นเองนั้นกลับ

ไม่เคยใช้งานจรงิมาก่อน ทุกครัง้ท่ีเจยีงไป่ลีร้่องไห้ไม่เคยประสบความส�าเรจ็

ในการคุมให้อยู ่ภายในสิบนาที แล้วก็ไม่เคยแสดงความอ่อนแอและ 

ความเข้มแข็งท่ีเหมาะสมใดๆ เหลอืแค่ส่วนโดนดถูกูท่ีท�าออกมาอย่างเตม็ท่ี

แต่สาเหตท่ีุโดนดถูกูกมั็กจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์พวกนีพ้บเห็นได้

บ่อยเกินไป ส่งผลให้ทุกคนลืมไปว่าแค่ตัวเองไม่ทันระวังก็จะกลายเป็น 

หนึ่งในนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่เห็นแฟนตัวเองโอบไหล่

ผูห้ญงิอีกคนเดนิกร่างอยู่บนถนน ท้ังยังพดูอย่างผ่าเผยว่า 'เธอเป็นน้องสาว

ท่ีฉันเพิง่รูจ้กั' เกรงว่ากค็งจะตะโกนออกมาเหมือนเจยีงไป่ลีว่่า 'ไสหัวไปไกลๆ  

พร้อมน้องสาวของนายซะ!' จากนั้นก็กลับมาฟุบตัวร้องไห้สวยๆ บนเตียง

เหมือนกัน

ลั่วจื่อนึกได้ว่าเม่ือครู่นี้ตอนเอาถังขยะของเจียงไป่ลี่ไปท้ิงเธอเห็น 

เถ้าบุหรี่ตกกระจายอยู่รอบๆ ต้องใช้เวลากวาดอยู่นานถึงสะอาด เจียงไป่ลี่

ไม่ใช่สาวอินดี้นิสัยแข็งกร้าว ซ�้ายังไม่ได้ชอบสูบบุหรี่ แค่เพียงระยะนี้จู่ๆ  

ก็หลงใหลนางเอกสไตล์ท�าตัวตามอ�าเภอใจในนิยายสักเรื่องเข้าเท่านั้น  

ท่ีน่าเสยีดายกค็อือีกฝ่ายนัง่อยู่ท่ีเคาน์เตอร์บาร์ยาวๆ ภายในผบั พ่นควันบุหรี ่

ออกมาภายใต้แสงไฟสลัวอย่างเปี่ยมอารมณ์ แต่เจียงไป่ลี่ถูกลั่วจื่อห้ิวคอ

โยนออกไปข้างนอกห้องอย่างน่าสงสารตั้งแต่เริ่มฝึกสูบแล้ว

ลัว่จือ่เช่ือว่าความพ่ายแพ้ครัง้นีจ้ะไม่ได้สร้างบาดแผลทางใจใดๆ ให้กบั 

เจยีงไป่ลี ่ผ่านไปสกัระยะเธอกจ็ะแสดงเป็นคนท่ีทรมานจากการเลกิบุหรีซ่ึ่ง

ยังไม่ทันติดแล้วก็ไปอินกับการแสดงเป็นสาวขี้เหล้าแทน

ดเูจยีงไป่ลีก่บัดทีูวไีม่ค่อยต่างกนัมากเท่าไหร่ ความน่าเสยีดายอย่างเดยีว 

คือไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้ตามใจ ถ้าเกิดในมือลั่วจื่อมีรีโมตอยู่ เธอจะ 

ปิดทีวีก่อนเป็นอันดับแรกแน่นอน

ความจริงลั่วจื่อชอบความเปิดเผยตรงไปตรงมาของเจียงไป่ลี่มาก 
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หลายๆ คนชอบท�าให้ตัวเองดูเป็นคนใจกว้าง แต่เวลาอยู่ตามล�าพังก็ยัง 

ฟุบตัวร้องไห้โฮบนเตียงเหมือนเจียงไป่ลี่อยู่ดีไม่ใช่เหรอ

หรอืบางคนอาจเป็นเหมือนลัว่จือ่ ภายนอกดเูหมอืนคนไม่สนใจอะไร

ท้ังนั้น แต่ความจริงแล้วท่ีสนใจท่ีสุดก็คือศักดิ์ศรี สนใจมากถึงขั้นไม่ยอม

ตรงไปตรงมาแม้แต่เวลาเผชิญหน้ากับตัวเอง

เมือ่คิดมาถงึตรงนีล้ัว่จือ่กอ็ดเงยหน้ามองมุมหนึง่ของไดอารีเ่ล่มใหม่

ที่โผล่ออกมาจากชั้นหนังสือไม่ได้

ทันใดนัน้เจยีงไป่ลีก่เ็งยหน้าข้ึนมากะทันหัน การร้องไห้เป็นเวลานาน

ส่งผลให้เสียงของเธอฟังดูอู้อี้เหมือนคนเป็นหวัด "ลั่วจื่อ เธอเปิดโน้ตบุ๊กอยู่

ใช่ไหม เปิดเพลงได้หรือเปล่า พอไม่มีเพลง ฉันร้องไห้แบบนี้ดูไม่ได้

บรรยากาศเลย"

ทุกครั้งที่เจียงไป่ลี่เสียใจก็จะกลัวความเงียบเป็นพิเศษ ตามที่อีกฝ่าย

พดูไว้เองว่าการใช้ชีวติอยูก่บัคนท่ีเหมือน 'ภาพร่างจากวัตถ'ุ อย่างลัว่จือ่นัน้

จ�าเป็นต้องใช้ความกล้าอย่างมากเลยทีเดียว

ลัว่จือ่ใช้ปลายนิว้แตะหน้าจอสมัผสัสองครัง้ รอหน้าจอโน้ตบุ๊กท่ีดบัลง

สว่างขึ้นมาแล้วเลือกกดเล่นลิสต์เพลงสักลิสต์ ดนตรีท่ีดังข้ึนมาเป็นเพลง 

'Leichte Kavallerie'* เธอหัวเราะแบบไร้เสียงออกมาอย่างห้ามไม่ได้  

ในสถานการณ์แบบนี้มีแต่จะยิ่งเสียบรรยากาศมากกว่าเดิม

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การท่ีเจียงไป่ลี่พุ่งเข้ามาในห้องกะทันหัน  

ส่งเสยีงร้องไห้โฮอย่างไม่เสแสร้ง หรอืเสยีงเพลงคลอท่ีไม่เข้ากนั สิง่เหล่านี ้

ล้วนมอบความมีชีวิตชีวากลับมาให้ลั่วจื่อที่เมื่อครู่รู้สึกว้าวุ่นใจ เหนือศีรษะ

ของเธอมีแสงอาทิตย์วูบไหวอยู่ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปทั้งนั้น

ลั่วจื่อมองนิ้วช้ีข้างขวาท่ีเลอะหมึกปากกาตอนเขียนไดอารี่เม่ือครู่นี้

แล้วยิ้มออกมาบางๆ

* Leichte Kavallerie (ไลคช์เทอ คาฟัลเลรี) อุปรากรภาษาเยอรมัน ประพันธ์โดยฟรานซ์ ฟอน ซุปเป (Franz von 
Suppé)
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ลูกพลับหนึ่งลูก อุบัติเหตุหนึ่งเรื่อง ไม่ได้หมายถึงอะไรท้ังนั้น  

จะลนลานไปท�าไมกัน

ห้องพักเล็กๆ ท่ีมักจะมีเสียงร้องไห้กับเสียงทะเลาะกันทางโทรศัพท์

ดังออกมาห้องนี้ความจริงแล้วเป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีหนึ่งเลยก็ว่าได้ 

เพราะตั้งแต่เล็กจนโตลั่วจื่อไม่เคยมีพื้นท่ีว่างซ่ึงชวนให้รู้สึกสงบใจแบบนี ้

มาก่อน

ก็ให้เป็นแบบนี้ต่อไปแล้วกัน เธอคิด ประโยคที่ว่า 'ขอเพียงมีชีวิตที่

สขุสงบ สขุภาพแข็งแรงไปจนแก่เฒ่ากพ็อ' โดยคร่าวๆ กห็มายถงึเธอไม่ได้

หวังให้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น และเธอเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรทั้งนั้น

เธอไม่ได้อยากได้อะไรทั้งนั้น ลั่วจื่อย�้ากับตัวเองอีกครั้ง
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ช่วงบ่ายของวันรุ่งข้ึน ลั่วจื่อหยิบแฟ้มใสท่ีใส่ใบสมัครกับใบเกรด 

ตัวส�าเนาเอาไว้ เดินออกจากหอพักไปท่ีตึกคณะนิติศาสตร์เพ่ือลงเรียน

วิชาโท

เธอเดินไปตามถนนสายเล็กและคอยระวังลูกพลับบนหัวอยู่เสมอ  

จนกระท่ังเดินมาถึงบริเวณพื้นท่ีโล่งกว้างท่ีมีแสงแดดเจิดจ้า บนถนนมี 

รถจกัรยานข่ีกนัขวกัไขว่ไปมา ทันใดนัน้เธอกไ็ด้ยินเดก็สาวท่ีอยู่ใกล้ๆ กรดีร้อง 

ข้ึนกะทันหัน เมือ่มองตามสายตาของทุกคนไปกเ็ห็นชายหนุม่คนหนึง่ก�าลงั

ขี่จักรยานช้าๆ โดยไม่จับแฮนด์รถ มือหนึ่งถือถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปยี่ห้อ

คังซือฟู่* อีกมือถือส้อม กินไปข่ีไปด้วยท่าทีสบายๆ อยู่ข้างหน้าไม่ห่าง 

จากลั่วจื่อ ท่าทีเช่ืองช้าแบบนั้นท�าให้ลั่วจื่อม่ันใจว่าเขาจงใจท�า ไม่ใช่ว่า 

กินข้าวไม่ทัน

ทุกครั้งท่ีผ่านใครสักคน เขาก็จะย้ิมตาหยีถามว่า "กินข้าวหรือยัง  

ลองสักค�าไหม บะหมี่คังซือฟู่ รสชาตินี้นี่แหละ!" ห่างออกไปไม่ไกลมีกลุ่ม

ผู้ชายยกโทรศัพท์มือถือข้ึนถ่ายรูปถ่ายคลิปกันอย่างลับๆ ล่อๆ ลั่วจื่อจึง

บทที่
3

* คังซือฟู่ (Master Kang) คือบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปที่ครองตลาดหลักในจีน
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มั่นใจมากขึ้นว่าเขาออกมาท�าตัวตลกแบบนี้เพราะว่าแพ้พนันกับเพื่อน

ลัว่จือ่คดิแล้วหลดุข�าออกมา เม่ือชายหนุม่หันกลบัมาเห็นดวงตาย้ิมๆ 

มือข้างที่ถือถ้วยก็เอียงเฉ ท�าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปหกใส่ตัวเองทันที

บรรดาพรรคพวกพากนัปรบมือโห่ร้อง ลัว่จือ่ฉีกย้ิมเจือ่นๆ ก่อนรบีหนี 

ออกไปจากตรงนั้น

เธอเดินเร็วเกินไป พอเงยหน้าข้ึนอีกทีก็พบว่าตัวเองเดินออกจาก 

เส้นทางไปตึกคณะนิติศาสตร์มาถึงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ตรงตึก

ส�านักงานฝั่งประตูตะวันออกแทนแล้ว เธอรู้สึกคอแห้งขึ้นมากะทันหัน  

จึงเดินเข้าไปซื้อน�้าในซูเปอร์มาร์เก็ตซะเลย

แล้วเธอก็ได้พบกับเซิ่งไหวหนานที่นั่น

วนิาทีนัน้ลัว่จือ่หวาดกลวัถงึขัน้เงยหน้ามองหาต้นพลบัในจนิตนาการ

จู่ๆ ก็ได้มาเจอหน้าคนท่ีปกติไม่ค่อยได้เจอกันสองวันติดๆ เธอรู้ว่า

พระเจ้าจะต้องเริม่ขยบันิว้ก้อยหาเรือ่งแล้วแน่ๆ แต่เรือ่งท่ีจะเกดิยังไงกต้็องเกดิ

หลงัเรยีนมหาวทิยาลยัมาหนึง่ปีเตม็ นีเ่ป็นครัง้ท่ีสามท่ีลัว่จือ่ได้พบเขา  

พวกเขาคว้าชาอู่โฮ่วหงฉา* ขวดเดียวกัน ความจริงคือลั่วจื่อจงใจเอื้อมไป

จับชาขวดนั้น เธอไม่รู้ว่าไปเอาความกล้ามาจากไหน แต่ยังไม่ทันคิดอะไร

กย่ื็นมอืออกไปแล้ว อย่างไรกต็ามเซ่ิงไหวหนานแค่เอ่ยขอโทษแล้วปล่อยมอื  

จากนั้นก็ย้ายไปหยิบอีกขวด ตอนที่เธอยิ้มน้อยๆ เอ่ยว่า 'ไม่เป็นไร' อย่าง

ตื่นเต้น เขาก็หันกลับเดินไปตรงที่จ่ายเงินแล้ว กระทั่งค�าว่าขอโทษของเขา

เธอยังได้ยินไม่ชัด แค่วิเคราะห์ตามตรรกะว่าประโยคนั้นน่าจะเป็นค�าว่า 

'ขอโทษ' เท่านั้น

ที่แท้เขาไม่รู้จักเธอ ไม่รู้จักจริงๆ

สมัยอยู่มัธยมปลายเธอเคยแอบคาดเดาในใจเงียบๆ อยู่สามปี เดาว่า

* ชาอู่โฮ่วหงฉา (Afternoon Tea) เป็นชาด�าแบรนด์ญี่ปุ่นในเครือบริษัท Kirin
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อีกฝ่ายเห็นเธอเป็นคนแบบไหน ในเมื่อไม่ว่ายังไงเธอก็เคยหลงคิดมา 

โดยตลอดว่าตัวเองนับเป็นคนมีช่ือเสียงไม่มากไม่น้อยคนหนึ่ง จวบจน

กระทั่งวันนี้ถึงได้รับค�าเฉลยที่ตั้งหน้าตั้งตารอในที่สุด

คนมีชื่อเสียงอะไรกัน ก็แค่คนมีแค่ชื่อเฉยๆ เท่านั้นแหละ

ลั่วจื่อเหยียดมุมปากยิ้มใส่ตู้เย็น แต่เหยียดไม่ออก ต้องพยายาม 

อีกครั้งถึงยิ้มออกมาได้

แต่ว่านี่อาจเป็นแค่วันพิเศษวันหนึ่ง เธอได้ทักทายเขาเป็นครั้งแรก 

แม้จะทักกับแผ่นหลังก็ตาม

พนักงานเก็บเงินโบกนิ้วไปมาตรงหน้าเล็กน้อย เธอถึงได้สติกลับมา 

รีบยื่นขวดชาด�าออกไปให้

ชาด�าขวดนั้นเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างเธอกับเขาในชีวิตนี้ แต่

ไม่ได้มคี�าบรรยายอย่าง 'ปลายนิว้ของเขาเย็นเลก็น้อย ให้ความรูส้กึเย็นสบาย 

ในตอนท่ีปัดผ่านหลังมือของฉันไป' แบบในวรรณกรรมเลยสักนิดเดียว 

สมองของเธอขาวโพลน นึกอะไรไม่ออกทั้งนั้น

จากนัน้ลัว่จือ่กพ็ยายามเปิดขวดชาอยู่นานแต่เปิดไม่ออก จนเดนิมาถงึ 

หน้าตึกคณะนติิศาสตร์แล้ว ฝ่ามอืท้ังสองข้างของเธอล้วนแดงก�า่ ตรงง่ามนิว้โป้ง 

มอืขวามรีอยเส้นตรงเลก็ละเอยีดของฝาขวดประทับอยู ่แต่เธอกยั็งไม่ได้ดืม่

สักอึกอยู่ดี

กว่าลัว่จือ่จะจดัการธรุะท่ีตกึคณะนติศิาสตร์เสรจ็ออกมากส็ามโมงแล้ว 

เธอชอบช่วงเวลานี้มาก แสงแดดเจิดจ้าแต่ไม่บาดตา ลั่วจื่อเดินไปพลาง

ส�ารวจขวดชาในมือไปพลาง ในตอนท่ีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเอง 

เดินกลับมาท่ีซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าตึกส�านักงานฝั่งประตูตะวันออกอีกครั้ง 

อย่างงงๆ 

ผีบังตาเหรอ เธอหลุดข�าอย่างไร้เสียง สายตามองไปทางประตู
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มหาวิทยาลัยโดยไม่ตั้งใจ แค่แวบแรกก็มองเห็นนักศึกษาหญิงผมด�า 

ทรงหางม้า สวมเสือ้แจก็เกต็สแีดง เรยีกได้ว่าเป็นคนสวย จะให้ไม่สงัเกตเห็น 

ยังยาก

แต่ที่สะดุดตาไปมากกว่านั้นคือคนที่อยู่ข้างๆ หญิงสาว

รอยย้ิมเยาะตวัเองท่ีเหยียดออกมาเพราะถกู 'ผบัีงตา' ของลัว่จ่ือแข็งค้าง 

อยู่บนใบหน้า

เซ่ิงไหวหนาน เขาสวมเสือ้ไหมพรมคอวสีดี�า สองมือล้วงกระเป๋ากางเกง  

ก�าลงัเผชญิหน้ากบัหญิงสาวด้วยใบหน้าไร้ความรูส้กึ ท่าทางท่ียืนอยู่บนบันได 

เหมือนคนที่มองลงมาจากมุมสูง ส่วนหญิงสาวจับแขนเสื้อเขาไว้ไม่รู้ก�าลัง 

พูดอะไร ดูท่าทางแล้วเหมือนจะไปต่อกันไม่รอด

นี่สิถึงจะเป็นผีบังตาของจริง วนไปวนมา นึกไม่ถึงว่าจะได้เจอเขา 

อีกครั้ง

ช่ัวพริบตานั้นลั่วจื่อรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออก แต่จากนั้นเธอก ็

สดูลมหายใจเข้าลกึแล้วก้าวเท้าออกไปอย่างไม่ลงัเล ใบหน้าก้มลงเลก็น้อย

แกล้งท�าเป็นไม่ทันเห็นละครน่าสนุกตรงหน้านี้ แล้วเดินเบียดหัวไหล่ 

นักศึกษาหญิงคนนั้นบนขั้นบันไดที่คับแคบ จากนั้นเมื่อเธอเงยหน้าอีกครั้ง 

ก็แกล้งท�าเป็นไม่ได้ตั้งใจ ปากพูดว่า "โอ๊ะ! ขอโทษจริงๆ ค่ะ"

เธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ เธอก�าลังท�าอะไรกัน

ในตอนนั้นเองเซิ่งไหวหนานก็รับค�าต่อทันทีอย่างรวดเร็ว "ลั่วจื่อ?"

โดยไม่รอให้ลัว่จือ่พยักหน้าด้วยความตกใจ เซ่ิงไหวหนานกย้ิ็มน้อยๆ 

เอ่ยกบัหญิงสาวคนนัน้ต่อว่า "ฉันกบัเพือ่นมีเรือ่งจะคยุกนั เธอกลบัไปก่อนเถอะ"

เห็นได้ว่าศกัดิศ์รขีองหญงิสาวท่ีย้ายไปอยูบ่นแขนเสือ้ของเซ่ิงไหวหนาน 

เมือ่ครูน้ี่ถกูเกบ็กลบัมาแล้วในตอนท่ีมีเพศเดยีวกนัอีกคนปรากฏตวั เธอชะงกัไป  

เก็บสีหน้าก่อนยิ้มตอบ "อืม งั้นไว้พวกเราค่อยคุยกันต่อ ฉันส่งแบบฟอร์ม

ของรุ่นพี่เฉินให้นายแล้วนะ"
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คาดว่าประโยคนีค้งจะไม่เช่ือมกบัประโยคก่อนหน้า สหีน้าเซ่ิงไหวหนาน 

จึงเจื่อนไปเล็กน้อย หญิงสาวเดินจากไป กิริยาเชิดหน้าน้อยๆ ของเธอ 

แฝงไปด้วยความหย่ิงทะนงเล็กๆ ราวกับมีมาตั้งแต่เกิด สายตาไม่ได้มอง

มาทางลั่วจื่อแม้แต่นิดเดียว

ลั่วจื่อหันกลับมามองเซ่ิงไหวหนานหลังอีกฝ่ายเดินจากไปไกลแล้ว 

เธอยิม้แล้วเอ่ยว่า "อ้อ คอืว่าเดมิ…นี ่นายควรจะขอบคณุฉันหน่อยจรงิไหม"

เพิ่งจะพูดออกไปเธอก็อยากจะกัดลิ้นตัวเองทันที ใจเย็น ลั่วจื่อ เธอ

เป็นอะไรไป ใจเย็นสิ!

เซ่ิงไหวหนานดตูกใจเลก็ๆ แต่ลัว่จือ่ดีใจมากท่ีอีกฝ่ายไม่ได้เลอืกท่ีจะ

แกล้งโง่ ทว่าพยกัหน้าอย่างใจกว้างพร้อมพดูว่า "งัน้เดีย๋วฉันเลีย้งกาแฟเธอ

ก็แล้วกัน ขอบคุณนะ"

นี่สิถึงจะเป็นเซิ่งไหวหนาน

ดังนั้นเธอก็ห้ามลนลานเหมือนกัน

ลั่วจื่อพยักหน้าตาม "งั้นก็รบกวนด้วยนะ"

เพียงแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้รู้สึกดีใจมากนัก

บางทีอาจเพราะการพบหน้ากนัครัง้แรกท่ีเธอเฝ้ารอมานานมันปลอม

เกินไป เสแสร้งเกินไปแล้วจริงๆ

ไม่ต้องคิดมาก เธอเดินไปบอกกับตัวเองไป แค่ถือว่าโอกาสล�าเอียง

ให้กับคนที่เตรียมตัวพร้อม เวลาที่เธอใช้เตรียมตัวนั้นนานเกินไปแล้วจริงๆ

เธอเดินตามฝีเท้าของเขาไปอย่างม่ันใจ ทว่าในตอนหันตัวกลับเธอ 

กเ็ผลอชนกบัคนท่ีเดนิผ่านมาเข้าให้ เม่ือลัว่จือ่รบีเอ่ยขอโทษพลางก้มหน้าลง 

ทัดผมแล้วนิ้วแตะโดนติ่งหูซ้ายถึงได้รู้ว่ามันร้อนลวกจนน่าตกใจ

ตอนท่ีนั่งอยู่ในร้านกาแฟ ลั่วจื่อดูระมัดระวังตัวมากเกินไปเล็กน้อย 

เธอใช้นิ้วสางผม เหยียดหลังตรงตลอดเวลา ทัง้ยังรู้สึกตัวว่าเหมอืนจะเกร็ง
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เกินไปจึงขยับตัวไปมาจนกระทั่งหาท่าที่สบายที่สุดบนโซฟาพบ หลังท�าท่า

ขยับเคลื่อนไหวพวกนี้เสร็จเธอก็รีบเงยหน้าข้ึนส่งย้ิมให้เขา ทว่ากลับเห็น

เซิ่งไหวหนานก�าลังมองแผ่นรองถ้วยบนโต๊ะเหม่อลอยออกไป

รอยยิ้มของลั่วจื่อแข็งค้างอยู่บนใบหน้า เธอรู้สึกวางหน้าไม่ติดเล็กๆ 

จึงตัดสินใจเบี่ยงหน้าหลบแสงแดดที่ส่องทแยงเข้ามาบาดตาแทน

เธอพยายามเค้นจนสุดสมองแต่ก็ยังท�าลายความเงียบไม่ได้ ในเวลา

แบบนี้เธอควรจะพูดอะไรดี ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครจีบเธอ ไม่ใช่ว่าไม่เคย 

นัง่กนิข้าวพดูคยุตามธรรมชาตกิบัผูช้าย แต่ในวนิาทีนีอี้กฝ่ายคอืเซ่ิงไหวหนาน

อีกฝ่ายคือเซิ่งไหวหนาน!

เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป ท�าให้รับมือไม่ทันจริงๆ ต่อให้

เธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองก็ตาม

ในตอนนั้นเองเซิ่งไหวหนานก็หลุดออกจากภวังค์ของตัวเอง เขาเริ่ม

เปิดปากเอ่ยด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติ "จริงสิ เธอ…รู้จักฉันไหม ฉันช่ือ 

เซิ่งไหวหนาน"

เขาแนะน�าตัวเองกบัเธอ น่ีเป็นครัง้ท่ีสามแล้วท่ีเขาแนะน�าตวัเองกบัเธอ

ครั้งแรกเกิดขึ้นมานานเกินไป เธอไม่กล้าหันหน้ากลับไปมอง

ครั้งที่สองเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ทว่าเขาไม่ได้พูดแค่กับเธอ

นั่นเป็นในงานครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนแปดสิบแปดปีสมัย 

มธัยมปลายปีท่ีสอง เขาในฐานะตวัแทนนกัเรยีนข้ึนไปพูดอยู่บนเวที ค�าพูด

ท่ีเอ่ยแนะน�าตวัเองคอื 'สวสัดคีรบัทุกคน ผมช่ือเซ่ิงไหวหนาน มาจากมัธยมปลาย 

ปีที่สอง ห้องสาม'

ในทุกๆ งานพิธีเปิดปิดการศึกษาที่เป็นระบบขั้นตอนซ�้าซากยาวนาน

ตัง้แต่สมยัประถมมาจนปัจจบัุน ค�าพดูฮึกเหิมของบรรดาเครือ่งจักรตวัแทน

นักเรียน สคริปต์ท่ีเขียนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดีแล้วพลิกเปิดหน้าเสียงดัง 

พึ่บพั่บ อย่างไรก็ตามในใจของลั่วจื่อมีแค่ประโยคนี้ท่ีไม่ได้เปลี่ยนไป เธอ 
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ในฐานะนักเรียนเวรยืนอยู่ตรงมุมมืดด้านล่างเวที มองไม่เห็นเจ้าของเสียง 

แต่ล�าโพงตัง้อยู่ด้านหลงัเธอนีเ่อง เสยีงทุ้มกงัวานของเดก็หนุม่ดงัเข้ามาในหู 

ของเธอโดยไม่ทันตั้งตัว เธอรีบคว้าราวกั้นข้างตัวอย่างลนลานแล้วผ่อน 

ลมหายใจออกมาเบาๆ จากนั้นก็ก้มหน้าลงท่ามกลางเสียงกระซิบกระซาบ

อันตืน่เต้นของคนด ูบนใบหน้ามีแต่ความเรยีบเฉยไร้อารมณ์อยู่ตลอดเวลา

"ฉันรู้จักนาย" เธอพยักหน้า

"โอ้! งั้นเหรอ"

เธอควรจะเล่าต่อว่ารูจ้กัได้ยังไงใช่ไหม บอกว่าเขายอดเยีย่มมาก มีช่ือเสยีง 

มาก ทุกคนต่างรู้จักเขา ค�าพูดเลี่ยนๆ ขนาดนี้ เขาชอบฟังก็แปลกแล้ว

หลังเซ่ิงไหวหนานอุทิศค�าพูดเปิดประเด็นให้ก็เหมือนไม่มีอะไรจะ 

พดูต่อแล้ว แต่มองไปเขากไ็ม่ได้ดรููส้กึว่าสถานการณ์แบบนีน่้าอึดอดั ย่ิงไม่ได้ 

พยายามหาหัวข้อสนทนาจนเหนือ่ย แค่มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเอ่ือยเฉ่ือย  

ความสบายใจในแววตากลายมาเป็นสิง่เปรยีบเทียบชดัเจนกบัความเสแสร้ง

เมื่อครู่นี้ของลั่วจื่อ

ท่าทางสบายๆ แบบนั้นของเขาสร้างความเจ็บแปล๊บๆ ให้กับลั่วจื่อ 

กะทันหัน ความเจ็บปวดท่ีซ่อนลึกอยู่ในใจเธอมาหลายปีกลายเป็นของ

แหลมคมขึ้นมาในเสี้ยววินาที ตัวเองจะคอยระมัดระวังตัวไปถึงเมื่อไหร่กัน

เธอวางแก้วลงพลางกระแอมกระไอ "ตอน ม.ปลาย เคยได้ยิน 

เรื่องของนายอยู่ แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอหน้า ฉันกับคนรอบตัวหลายคน 

เป็นแบบนีก้นัท้ังนัน้ พวกเรารูจ้กัชือ่อกีฝ่าย แต่ไม่เคยท�าความรูจ้กักนัจรงิๆ 

จบัคูช่ื่อกบัใบหน้าไม่ได้ แต่ว่านายเป็นคนมชีือ่เสยีงจรงิๆ เวลาเดนิผ่านไปไหน 

ก็มักจะได้ยินคนตะโกนว่า 'ดูสิ! นั่นเซิ่งไหวหนาน' ดังนั้นฉันก็เลยรู้จักนาย"

เซ่ิงไหวหนานย้ิม เผยฟันขาวดดูใีห้เห็นก่อนเอ่ย "ใช่แล้ว ฉันกเ็หมอืนกนั  

อยู่ในโรงเรียนเดียวกันมาสามปี ไม่ว่ายังไงก็ต้องคุ้นหน้ากันบ้าง บางครั้ง

อาจเป็นเพราะเกิดเรื่องบางอย่างเลยได้คุยกันข้ึนมาเฉยๆ อย่างเช่น 
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เหยียบเท้าอีกฝ่ายบนรถเมล์ ไม่มีเศษเงินก็หันไปขอยืมเพ่ือนไม่รู้จักท่ี 

คุ้นตา หรือว่า…"

"หรอืไปกนิข้าวท่ีโรงเรยีน ไปกดน�า้ระหว่างคาบแล้วบังเอญิท�าน�า้หกใส่ 

อีกฝ่าย ถ้าไม่ได้มีเรือ่งกไ็ม่ได้รูจ้กักนั" ลัว่จือ่ต่อประโยค เธอเห็นสหีน้าผ่อนคลาย 

ของเซ่ิงไหวหนานแข็งค้างไปเลก็น้อย เรือ่งนีเ้องกอ็ยู่ในการคาดการณ์ของเธอ

ถ้าไม่ได้มีเรื่องก็ไม่ได้รู้จักกัน เหมือนกับนายและแฟนเก่านายไงล่ะ

ประโยคนี้ท�าร้ายเซิ่งไหวหนานมากเสียยิ่งกว่าที่ลั่วจื่อจินตนาการไว้

เธอไม่รูว่้าท�าไมต้องพดูออกไปแบบนัน้ รูท้ัง้รูว่้าอาจท�าให้เขารูส้ึกแย่ 

แต่อย่างไรก็ตามพอพูดออกไปแล้วได้เห็นปฏิกิริยาของเขา จู่ๆ เธอก็รู้สึก 

มีความสุขขึ้นมา มีความสุขอยู่ในมุมมืด เหมือนได้แก้แค้นส�าเร็จ

แก้แค้นอะไร เพราะว่าเมื่อครู่นี้เขาดูใจกว้างกว่าตัวเธอเองท่ีใจแคบ

งั้นเหรอ

ลั่วจื่อบอกไม่ถูก

เหมือนกับในอากาศมีลั่วจื่ออีกคนลอยตัวอยู่ ขณะท่ีก�าลังเข่นเข้ียว

เคี้ยวฟันอย่างแค้นเคืองใส่เซิ่งไหวหนาน ก็เหลือบตามองความใจแคบและ

เสแสร้งของลั่วจื่อที่นั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเย้ยหยันด้วยเช่นกัน

เธอลูบแก้วกาแฟในมือ ความคิดลอยออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ
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แก้วกาแฟดูคุ้นตาอยู่เล็กน้อย

ทันใดนัน้กน็กึได้ว่าสมัยเดก็ ตอนท่ีแม่ก�าลงัจะตกงานจากงานในโรงงาน  

แม่เคยพาเธอไปให้ของขวัญคุณป้าฝ่ายบุคคลสักคนท่ีบ้านของอีกฝ่าย  

ตอนนัน้เธอไปนัง่อยู่ในห้องของพีส่าวตวัน้อย มือถอืแก้วโกโก้และลบูไล้มัน

รอบแล้วรอบเล่าแบบในตอนนี้เช่นเดียวกัน 

'แก้วสวยไหม' พี่สาวตัวน้อยคนนั้นบุ้ยปากถาม

เธอพยักหน้าอย่างสุภาพ

'สวยใช่ไหมล่ะ ซ้ือไม่ได้ล่ะส ิชดุนีแ้พงมากเลยนะ ถ้าท�าแตกจะให้เธอ

ชดใช้!' พี่สาวตัวน้อยเชิดหน้า แค่นเสียงฮึแล้วเดินออกจากห้องไป ทิ้งเธอ

ไว้ตามล�าพัง

'สวยบ้าอะไรล่ะ' ลัว่จือ่ตวัน้อยมองเพดานพร้อมกระซิบ 'เหมือนข้ีชัดๆ'

"เหมือนข้ีมากจริงๆ นะ" ลั่วจื่อท่ีโตแล้วพูดพึมพ�ากับตัวเองนิ่งๆ  

แก้วกาแฟที่อยู่ในมือตอนนี้เป็นสีน�้าตาลเข้มทั้งยังขดเป็นเกลียว

เซ่ิงไหวหนานทนวางมาดไม่ไหวแล้วอย่างเห็นได้ชัด เขาส�าลักน�้า 

หัวเราะออกมา ท�าให้ลั่วจื่อหลุดจากภวังค์

บทที่
4
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เขาหอบหายใจถาม "เธอพูดถึงแก้วเหรอ รูปร่าง หรือว่าสี"

ลั่วจื่องงไปสักพักถึงได้มีปฏิกิริยากลับมาช้าๆ

"ทั้งคู่" เธอเองก็ยิ้มจนตาหยักโค้ง

"ความจริงแวบแรกท่ีฉันเห็นแก้วใบนี้ก็คิดเหมือนกัน แต่พวกเขา 

บอกว่าฉันคิดอะไรต�่าๆ"

"นายตั้งใจจะบอกว่าฉันคิดอะไรต�่าๆ เหรอ" ลั่วจื่อรู้สึกหัวเราะไม่ได้

ร้องไห้ไม่ออก

อยู่ดีๆ บรรยากาศก็ผ่อนคลายลงแล้ว

พวกเขาพูดคุยถึงเรื่องเพื่อนกับอาจารย์ท่ีรู้จักร่วมกัน วิจารณ์วิชา 

ท่ีเคยลงเรยีนเหมือนกนั หัวข้อสนทนาสารพดัเรือ่ง แต่ไม่ได้คยุเรือ่งซุบซิบ

นินทา ทั้งคู่ต่างมีท่าทีสุภาพและระมัดระวัง ถามตอบกันอย่างฉลาดเฉลียว 

ไม่มีพลาดท่าให้กันตั้งแต่ต้นจนจบ

ทั้งกลัวว่าบรรยากาศจะกร่อย แล้วก็กลัวว่าจะพูดมากเกินไปด้วย

คนท่ีอยู่ในแสงไฟคนนั้น ถูกแสงและเงาแบ่งแยกจนมองเห็นส่วนท่ี

สว่างไสวและส่วนที่มืดมนได้อย่างชัดเจน เวลาลั่วจื่ออยู่ต่อหน้าเขา ไม่ว่า

จะยิ้มยังไงก็รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ เธอยังรู้ว่าความจริงแล้วเขามีอาการ

ใจลอยอยู่ตลอดเวลา ความสนใจสักสามส่วนของเขาไม่รู้ลอยไปอยู่ท่ีไหน 

แต่เธอสามารถสัมผัสได้

ตอนท่ีเขาพดูว่าชอบเสยีงไวโอลนิ ลัว่จือ่ตืน่เต้นมาก เริม่พูดเจือ้ยแจ้ว

กับเขาว่าตอนเด็กตัวเองไม่ตั้งใจเรียนไวโอลิน เคยเอาโน้ตเพลงกับเก้าอ้ี 

ออกมาจัดฉากสร้างสถานการณ์หลอกแม่ พูดไปได้ครึ่งทางเธอก็เงียบไป

กะทันหัน เพราะว่าสายตาของเขาเลื่อนลอยออกไปทีละนิดๆ เขาย้ิมข่ืน 

จากนั้นส่ายหน้า สุดท้ายก็ยิ้มโง่ๆ

ลั่วจื่อหยุดพูดไปเป็นเวลานาน แต่เขายังคงจมอยู่ในโลกของตัวเอง 

ทั้งยังเผยรอยยิ้มหลากหลายรูปแบบออกมา
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ช่ัวพรบิตานัน้เธอท้ังโมโหและรูส้กึเหมอืนถกูเหยียดหยาม แต่หลงัจากนัน้ 

ไม่นานในสายตาของเธอกเ็ต็มไปด้วยภาพของเซ่ิงไหวหนานท่ีถกูแสงอาทิตย์ 

สีทองอาบย้อม ลมหายใจอันเงียบสงบ รวมถึงการอมยิ้มมุมปากอย่างมี

ความสุขของเขา

เธอไม่รูว่้าตวัเองก�าลงัรูส้กึอะไร กระอักกระอ่วนและหงดุหงดิจากการท่ี 

เธอเค้นความคดิหาหัวข้อสนทนาข้ึนมาทว่าถกูเขาเมินข้าม ดใีจท่ีถกูความหล่อ 

สขุุมของอีกฝ่ายดงึดูดจนหัวหมุน หรอืมีความสขุอันต้อยต�า่ท่ีแค่ได้นัง่มองเขา 

อยู่ฝั่งตรงข้ามก็พอแล้ว

ลัว่จือ่จบัจ้องรอยย้ิมขมข่ืนของเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระท่ังเซ่ิงไหวหนาน 

รู้สึกตัว เขาเอียงศีรษะมองเธอ แต่เธอก็ยังพูดอะไรไม่ออก

ท่าทางของเขาเหมือนคนท่ีต้ังใจเล่นเกม PSP* มากเกินไป พอ 

เงยหน้าขึ้นเห็นว่าถูกอาจารย์มองอยู่ก็เงอะงะ ท�าอะไรไม่ถูก ทั้งยังไม่กล้า

หุนหันท�าอะไรท้ังนัน้ ใครจะไปรูว่้าอาจารย์แค่เพิง่เห็นว่าตวัเองไม่สนใจเรยีน

เลยเตือนด้วยสายตาหรือว่าเรียกช่ือให้ตอบค�าถามกันแน่ ลั่วจื่อคิดว่าเธอ

ควรจะเอ่ยตัดพ้อว่า 'นายได้ฟังฉันพูดบ้างไหมเนี่ย' ใช่ไหม อย่างน้อยก ็

ให้แนวทางในการขอโทษกับเขา

แต่เธอแค่ยกมือขึ้นเรียกพนักงานมาเก็บเงิน

"ขอบคณุนายมาก อย่าเบ้ียวไม่จ่ายล่ะ" เธอย้ิมอย่างสดใสและดจูรงิใจ

ออกมา

การเสแสร้งที่เธอถนัดที่สุดก็คือการแสร้งจริงใจนี่แหละ

พอแค่นี้เถอะ เธอคิด

"ให้ฉันส่งเธอกลับหอพักเถอะ" เซิ่งไหวหนานเกาท้ายทอย ยิ้มพลาง

เอ่ยอย่างรู้สึกผิด "พักหอไหนเหรอ"
* PSP (PlayStation Portable) เครื่องเล่นเกมแบบพกพาที่พัฒนาโดยบริษัท Sony 
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"ไม่ต้องหรอก ความจรงิเมือ่กีฉั้นแค่ออกมาเดนิเล่น ยังไม่คดิจะกลบั

น่ะ"

ขณะที่คุยกันมาถึงตอนนี้ก็มีผู้ชายผิวคล�้าคนหนึ่งเดินตรงมา เขาชก

เซิ่งไหวหนานเบาๆ ไปหนึ่งหมัดพร้อมเอ่ยแซว "นายแอบมาเดตกับใครกัน 

นี่มันคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย"

"นายบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูป?" ลั่วจื่อนึกข้ึนมาได้ คนคนนี้ก็คือผู้ชายท่ี 

ขี่จักรยานไปกินบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปไปคนนั้น

ผู้ชายสองคนหันมามองเธอด้วยสีหน้างงงวยพร้อมกัน เธอโบกมือ

พร้อมเอ่ยขึ้น "ฉันไปก่อนล่ะ บาย"

"ไม่จริงน่า ฉันมารบกวนการเดตของนายเข้าเหรอ คนสวย พวกนาย

คุยกันต่อเลย ฉันจะหายตัวไปเดี๋ยวนี้แหละ!"

ความโกรธท่ีลัว่จือ่กดเกบ็เอาไว้ในใจเหมือนจะหาทางออกเจอในท่ีสดุ 

เธอช้อนสายตามองใบหน้าย้ิมแย้มของผู้ชายคนนั้นก่อนยกมือข้ึนบีบจมูก

เบาๆ แล้วเอ่ยนิ่งๆ ว่า "ฉันก็คิดว่าคุณควรจะหายตัวไปจริงๆ เหงื่อของคุณ

เป็นกลิ่นเนื้อผัดซอสทั้งนั้นเลย"

เซิง่ไหวหนานหัวเราะเสยีงดงั ส่วนชายผวิคล�า้ถกูสายตาของเธอท่ิมแทง 

จนสตหิลดุ เขาอึง้ไปนานถงึได้จบัปกเสือ้เช้ิตข้ึนมาดมใกล้ๆ จมกูแล้วพึมพ�า

"ฉันเพิ่งเปลี่ยนเสื้อมานะ…" ผ่านไปนานเขาถึงได้ยิ้มโง่ๆ แล้วพูดว่า 

"ขอโทษทีๆ!" จากนั้นก็วิ่งหนีไป 

คราวน้ีเซ่ิงไหวหนานให้ความสนใจกบัเธอเตม็ท่ี ทว่าแววตาของลัว่จือ่ 

ทั้งคมปลาบและเฉยชา

เซ่ิงไหวหนานชะงักไปเล็กน้อย เขาเหมือนก�าลังตั้งใจใคร่ครวญ 

บางอย่าง ผ่านไปครู่ใหญ่ก็เอ่ยว่า "ขอโทษนะ"

ลั่วจื่อยักไหล่ ประกายแหลมคมตอนเผชิญหน้ากับชายผิวคล�้า 

สลายหายไปจนหมดแล้ว เธอรู ้สึกเหนื่อยข้ึนมาจึงแค่ย้ิมน้อยๆ ตอบ 
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"ขอบคุณที่เลี้ยงนะ ไปล่ะ"

เธอหันหลังเดินไปไกลมากแล้วในตอนท่ีหันหน้ากลับไปอีกครั้งอย่าง

กะทันหัน

แผ่นหลงัของเซ่ิงไหวหนานยังคงตัง้ตรงดดู ีปอยผมโบกสะบัดเลก็น้อย 

แกว่งไกวไปมาอยู่ในสายตาของเธอ

ดูเหมือนจะต่างไปจากแผ่นหลังท่ีเดินอยู่ด้านหน้าตนเองทุกเช้าสมัย

มัธยมปลายอยู่บ้าง แต่ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างไปเช่นกัน

"เซิ่งไหวหนาน!"

ลัว่จือ่ได้ยินเสยีงตวัเองชดัเจน ในท่ีสดุเธอก็ได้ตะโกนเรยีกช่ือของเขา

ใส่แผ่นหลังของเขา

วนันีเ้ป็นวนัแห่งประวตัศิาสตร์วนัหนึง่ ต่อให้ไม่นบัว่ามคีวามสขุกต็าม

"ขอบคุณท่ีนายเลี้ยงกาแฟฉัน แต่ว่ากาแฟแก้วนี้ถือว่าฉันแบล็กเมล์

เอามาก็แล้วกัน ความจริงแล้วฉันจงใจเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้ ฉันเห็น

พวกนายไปต่อกนัไม่รอดแล้วกเ็ลยเข้าไปยุ่งท�าตวัเป็นฮีโร่เอาเอง ยังดท่ีีนาย

จ�าได้ว่าฉันเป็นใคร ไม่งั้นฉันอาจจะต้องแกล้งท�าเป็นคนบ้าผู้ชายมาจู่โจม

ทักทายนายแล้ว ครั้งหน้าเวลาเจอเรื่องแบบนี้อย่ามาเคลียร์กันหน้าประตู 

ซูเปอร์มาร์เก็ตจะดีท่ีสุด ตรงนั้นคนพลุกพล่านไปมา ถึงนายจะนิ่งมาก 

แต่มันไม่ดกีบัผูห้ญิงคนนัน้ ต่อให้เธอจะมุทะลกุว่าน้ี ไม่สนใจอะไรกว่านี ้แต่

การถูกคนมากขนาดนั้นเห็นยังไงก็รู้สึกไม่ดี พอกลับไปย้อนนึกดูจะต้อง

เสียใจภายหลังมากแน่ๆ แน่นอนว่าฉันเองก็ไม่มีสิทธิ์มาเตือนอะไรนาย  

ฉันแค่อยากอธบิายเหตผุลท่ีฉันปรากฏตวัซะหน่อย หวงัว่านายจะไม่ถอืสานะ"  

ลั่วจื่อเทออกมาหมดหน้าตัก หลังพูดจบก็ยิ้มอย่างตรงไปตรงมา

นี่เป็นรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติจริงๆ เพียงหนึ่งเดียวของเธอในวันนี้

รอยย้ิมของเซ่ิงไหวหนานเองกจ็รงิใจมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด "ขอบคณุนะ"
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"ไม่เป็นไร" เธอยิ้มน้อยๆ ก่อนเอ่ยต่อ "นายเองก็มีไหวพริบ ปฏิกิริยา

ตอบสนองท่ีเป็นเลศิของนายมองแวบเดยีวกร็ูว่้าได้มาจากประสบการณ์จรงิ

หลายครั้ง"

รอยย้ิมของเขาเบิกบานย่ิงกว่าเก่า แต่ไม่ได้โต้แย้งเธอกลับ ท้ังยัง

โพล่งประโยคหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสักนิดออกมา "น่าเสียดายจริงๆ ที่ตอน 

ม.ปลาย ไม่ได้รู้จักเธอ"

ลั่วจื่อได้ยินประโยคนี้แล้วรอยยิ้มก็จางหายไป

เรือ่งท่ีน่าเสยีดายยังมมีากกว่านัน้เยอะ เธอไม่ได้ตอบอะไร แค่หันหลงั

เดินจากไปทันที

เซ่ิงไหวหนานยืนมองแผ่นหลังของเธออยู่ท่ีเดิมสักพัก สองมือล้วง

กระเป๋ากางเกงยืนโง่งมอยู่แบบนัน้ครู่ใหญ่ ไม่ได้สงัเกตเห็นว่าบรรดาผูห้ญิง

ท่ีเดินเข้าออกหอพักไปมาล้วนแอบช�าเลืองมองตัวเองท้ังสิ้น ก่อนเขาจะ

ผิวปากออกมาพลางยักไหล่แล้วหันตัวเดินไปทางซูเปอร์มาร์เก็ต เขายัง

ไม่ทันได้ซื้อผงซักฟอกเลย

เดินไปได้สองก้าวเขาก็หยุดลงอีกครั้ง จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือ

ออกมาเปิดแอพฯ รายช่ือผู้ติดต่อแล้วกรอกตัว 'L' ลงไป หน้าจอแสดง 

รายชื่อยาวเหยียดขึ้นมาทันที เขาปัดหน้าจอไล่หาชื่อ 'ลั่วจื่อ' จนพบ

ช่วงเข้ามหาวิทยาลัย เขาได้ขอยืมรายชื่อเพื่อนร่วมโรงเรียนเจิ้นหวา

มาจากรุน่พีผู่ห้ญิง แล้วเซฟเบอร์โทรศพัท์กบัอีเมลของเพือ่นร่วมมหาวทิยาลยั P  

ทุกคนที่เขาทั้งรู้จักและไม่รู้จักเอาไว้

ถึงยังไงก็ต้องมีสักวันที่ได้ใช้งาน

ลัว่จือ่สมัผสัได้ว่าโทรศพัท์มือถอืสัน่ เม่ือหยิบข้ึนมาดกูเ็ห็นหน้าจอโชว์

ข้อความแจ้งเตอืนว่า 'คณุได้รบัข้อความใหม่หนึง่ข้อความจากเซ่ิงไหวหนาน'
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'ฉันขอเบอร์โทรของเธอมาจากเพ่ือนท่ีเธอรู้จัก นี่เป็นเบอร์ของฉัน 

เซิ่งไหวหนาน'

ลั่วจื่อถอนหายใจเบาๆ

ความจรงิเธอรูเ้บอร์ของเซ่ิงไหวหนานมานานแล้ว ช่วงเข้ามหาวทิยาลยั 

ใหม่ๆ เธอเคยวิ่งไปท่ีหอพักของรุ่นพี่ผู้หญิงเพื่อขอยืมรายช่ือเพ่ือนร่วม 

โรงเรียนเจิ้นหวา ตอนนั้นเธอหน้าแดงอธิบายกับรุ่นพี่ว่าตัวเองอยากรู้จัก

เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย P ที่มาจากโรงเรียนเดียวกันเยอะๆ วันหน้าจะได้

ช่วยเหลือกันได้ ความจริงแล้วอีกฝ่ายไม่ได้สนใจสักนิดว่าเธอพูดอะไร  

รุ่นพี่แทะแอปเปิ้ลไปพลางดึงเอกสารจากชั้นหนังสือยื่นให้เธอ

ลั่วจื่อเซฟแค่เบอร์ของเขาเอาไว้ แต่ไหนแต่ไรมาเธอไม่เคยโทรออก

ไปหาเบอร์นี้ แต่มันก็ยังคงอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้ติดต่อ

ทันทีท่ีคิดว่าเซ่ิงไหวหนานถามเบอร์โทรของตัวเองจากคนอื่น เธอก็

มีความสุขขึ้นมาเล็กๆ อดคิดไม่ได้ว่าอีกฝ่ายจะล้อเขาไหมว่า 'เฮ้! นายจะ

ถามไปท�าไมกัน วางแผนอะไรไว้หรือไง' แต่ว่าความสุขแค่ชั่วพริบตานั้น 

ก็ถูกความผิดหวังล�้าลึกปกคลุมอย่างรวดเร็ว

ได้รู้จักกันแบบนี้ซะแล้ว

ท้ังๆ ท่ีเธอรอมานาน จนิตนาการมานานขนาดนัน้ แต่ตอนนีเ้ธอกลบั

ไม่มีความสขุ ลัว่จือ่เงยหน้ามองท้องฟ้าผนืใหญ่ของฤดใูบไม้ร่วงท่ีปราศจากเมฆ  

ในใจคิดว่าความฝันของฉันเป็นจริงทั้งอย่างนี้ซะแล้ว

ในตอนที่ความฝันของเธอเป็นจริง อีกฝ่ายก�าลังใจลอย

พอแค่นี้ ช่างมันเถอะ…

จะเป็นละครแนว 'ฉันรกัเธอ แต่มันไม่เกีย่วอะไรกบัเธอ' จรงิๆ งัน้เหรอ

ลั่วจื่อรู้สึกว่านี่เป็นข้ออ้างที่ดูมีวรรณศิลป์และสูงส่ง เรียกศักดิ์ศรีของ

คนจ�านวนนับไม่ถ้วนรวมถึงตัวเธอเองด้วยกลับมา
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เธอรกัษาข้อความนัน้เป็นอย่างด ีก่อนเกบ็โทรศพัท์มอืถอืกลบัเข้าไป

ในกระเป๋ากางเกงโดยไม่ได้ตอบกลับไป

ทว่าหลังกลับถึงหอพัก เธอคิดๆ แล้วก็ยังคงปีนข้ึนเก้าอี้อย่าง

ระมัดระวัง เอาขวดชาด�าที่ 'ให้ตายเธอก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้' ซึ่งเธอแย่งมัน

มาได้ขวดนั้นวางต้ังไว้ด้านบนสุดของตู้ ตรงต�าแหน่งท่ีแทบจะแตะโดน

เพดาน จากนั้นก็กระโดดลงจากเก้าอี้แล้วเงยหน้ามองมันเงียบๆ ชื่นชม 

ขวดชาท่ีถูกแสงอาทิตย์ตกดินซ่ึงทอแสงเฉียงๆ เข้ามาตกกระทบจนเป็น

ประกายระยับราวกับอ�าพัน โดยที่ภายในใจรู้สึกเปียกปอน
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เมื่อมาถึงเวลากินม้ือเย็น ลั่วจื่อก็ออกจากหอพักมุ ่งหน้าไปท่ี 

โรงอาหารสาม ถงึแม้จะตรงกบัเวลากนิข้าวพอดี แต่ช่วงสดุสปัดาห์คนกลบั

ไม่เยอะเท่าไหร่นัก ตอนนี้เธอก�าลังอารมณ์ไม่ดี ไม่รู้สึกหิวอะไร จึงสั่ง

กับข้าวแบบส่งๆ อย่างสองอย่างแล้วก็ยกถาดอาหารเดินหาท่ีนั่งเดี่ยว 

ติดบานหน้าต่างสักที่อย่างอืดอาด

"ลั่วจื่อ!"

เมือ่หันไปตามเสยีงเรยีกลัว่จือ่กเ็ห็นเจยีงไป่ลีก่บัแฟนก�าลงันัง่ตรงข้ามกนั 

อยู่ที่โต๊ะติดหน้าต่าง

ประมาณหนึ่งช่ัวโมงก่อนหน้า ตอนท่ีเจียงไป่ลี่นั่งตาบวมหมดอาลัย

ตายอยากอยู่บนเตียงก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง

บรรยายแบบนี้ออกจะเรียบง่ายไปอยู่บ้าง เหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 

โดยละเอียดคือเสียงโทรศัพท์มือถือดังข้ึน เจียงไป่ลี่ก็กดตัดสาย เสียง

โทรศัพท์ดังข้ึนอีกครั้ง เจียงไป่ลี่ก็กดตัดสายอีกครั้ง เสียงโทรศัพท์ดังข้ึน

ครั้งที่สาม เจียงไป่ลี่เลยปล่อยให้มันดังต่อไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ซะเลย…

จากนั้นก็ยังคงมีสายโทรเข้ามารอบแล้วรอบเล่าอย่างมานะอดทน

บทที่
5
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เสียงริงโทนโทรศัพท์มือถือของเจียงไป่ลี่ตั้งเป็นเพลงแนวอีดีเอ็ม*  

ของเกาหลสีกัเพลง โคตรจะไม่เพราะ ลัว่จือ่ท่ีนัง่อยู่หน้าโต๊ะหนงัสอืขมวดคิว้ 

หันไปมอง เห็นเจียงไป่ลี่ก�าลังช�าเลืองมองหน้าจอโทรศัพท์ เหมือนก�าลัง

ต่อสู้อยู่ภายในใจอย่างดุเดือด

ลั่วจื่อตัดสินใจมอบทางลงให้เธอ

'ถ้าไม่ปิดเครื่องก็รับสายซะ มันน่าร�าคาญ'

เจยีงไป่ลีก่ดัรมิฝีปาก สดุท้ายเธอกเ็ลอืกหยบิโทรศัพท์มอืถอืไปรบัสาย

ตรงทางเดิน จากนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีก จนกระทั่งมาปรากฏตัวที่โรงอาหาร

ในตอนนี้

ลั่วจื่อไม่ตกใจในความเร็วของการกลับมาคืนดีกันของคู่นี้ เธอยก 

ถาดอาหารขึ้นน้อยๆ เชิงตอบกลับเป็นมารยาทก่อนละสายตาออก เดินหา

ที่นั่งต่อไป

แต่เจยีงไป่ลีก่ลบักวกัมือเรยีกไม่เลกิ ท่าทางเหมอืนต้องการให้ลัว่จือ่ 

มานั่งข้างพวกเขาให้ได้ "ขอร้องล่ะ มากินด้วยกันเถอะน่า"

มุมปากของแฟนเจียงไป่ลี่หยักยกข้ึนเล็กน้อย หน้าย้ิมตาไม่ยิ้ม 

สายตามองออกไปข้างนอกหน้าต่าง ไม่ได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธกบัค�าพูดของ

เจียงไป่ลี่ ลั่วจื่อสัมผัสถึงบรรยากาศระหว่างพวกเขาได้อย่างชัดเจน รู้ว่า 

ตัวเองควรเข้าไปช่วยแก้สถานการณ์ เธอจึงพยักหน้า

แฟนของเจยีงไป่ลีช่ื่อเกอป้ี เป็นผูช้ายท่ีหล่อมาก ดวงตาเรยีว จมกูโด่ง  

ริมฝีปากบางสวยทว่ากไ็ม่เหมือนผูห้ญิง เม่ือเทียบกนัแล้วหน้าตาของเจยีงไป่ลี ่

นับว่าพอผ่านมาตรฐานเท่านั้น

พวกเขาเคยเป็นคู่รักที่ได้รับเกียรติขึ้นกระทู้อันดับสามของเว็บบอร์ด

มหาวิทยาลัยโดยไม่ระบุช่ือ ส่วนลั่วจื่อพยายามหลีกเลี่ยงพวกเขาต้ังแต ่

วันรายงานตัววันแรกเป็นต้นมา

* เพลงอีดเีอ็ม (EDM ย่อมาจาก Electronic Dance Music) มีต้นก�าเนดิมาจากไนต์คลบั เป็นแนวเพลงท่ีแต่งข้ึนมา 
โดยคอมพิวเตอร์และเครื่องสังเคราะห์เสียง 
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วันนั้นเจียงไป่ลี่ปรากฏตัวข้ึนท่ีห้องพักพร้อมเกอปี้ หลังท้ังสองคน

โยนกระเป๋าเดินทางลงบนพืน้ห้องกพ็งิตวัข้างโต๊ะดืม่น�า้สลบักบัพดัคลายร้อน  

ตอนนั้นลั่วจื่อก�าลังปูเตียง เธอที่คุกเข่าอยู่ข้างเตียงจึงบิดตัวหันมาทักทาย

พวกเขา หลังบอกช่ือแซ่ บ้านเกิดเสร็จก็หันกลับไปปูเตียงต่อ เจียงไป่ลี่

ตัง้แต่เข้าห้องมากเ็อาแต่บ่นกบัชายหนุม่ท่ีอยูข้่างตวั ถงึแม้ทักษะออดอ้อน

จะไม่ค่อยช�านาญนักแต่ดันพูดมากสุดๆ ยกตัวอย่างเช่น 'ถึงห้องพักจะเล็ก 

แต่ก็หายากท่ีจะได้อยู่กันเพียงสองคนเท่านั้น' 'ฉันเกลียดการติดมุ้งท่ีสุด  

แต่ปักกิ่งช่วงร้อนจัดตอนเดือนเก้าก็ยังน่ากลัวอยู่ดี' 'นึกไม่ถึงว่าแถวประตู

มหาวิทยาลยัฝ่ังตะวนัตกจะมีแค่เคเอฟซีไม่มีแมคโดนลัด์ แบบนีจ้ะให้มชีีวิตอยู่ 

ยังไงกนั' 'ยังไงน�า้แร่ภเูขาตราหนงฟกูยั็งอร่อยกว่าเนสท์เล่อยู่ด'ี ท�าให้ลัว่จือ่

คดิอย่างอึดอัดใจว่าตวัเองควรจะแก้อาการหูทิพย์ท่ีมีมาตัง้แต่เกดิ ไม่อย่างนัน้ 

นสิยัชอบแอบฟังของเธออาจท�าให้ตวัเองเหนือ่ยตายอยู่ในห้องพกันี ้ทันใดนัน้ 

เจียงไป่ลี่ก็เหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้กะทันหัน 'จริงสิ ลั่ว…'

'ลั่วจื่อ' ฝ่ายชายต่อค�าให้

'อ้อ งั้นเหรอ ลั่วจื่อใช่ไหม ลั่วจื่อ เมื่อกี้พวกเราเพิ่งซื้อซิมโทรศัพท์

มือถือใหม่ด้วยกัน บอกเบอร์ของเธอให้พวกเราหน่อยสิ'

ลั่วจื่อก�าลังยุ่งกับการจับผ้านวมยัดเข้าไปในปลอกผ้านวมจึงตอบ 

โดยไม่แม้แต่จะหันหน้าไปมอง 'ขอโทษที พอดีฉันยังไม่ได้ซื้อซิมเลย ฉัน 

เซฟเบอร์พวกเธอไว้ก่อนแล้วกัน รอแป๊บนะ'

เธอล้วงโทรศัพท์มือถือออกมา ขณะท่ีเจียงไป่ลี่เริ่มบอกเบอร์ เธอก็

กดมันเข้าไปในโทรศัพท์ทีละตัวๆ

'เปลีย่นเลขสามห้าสองหลกัสดุท้ายของเธอเป็นสามหกกจ็ะเป็นเบอร์

ของฉัน ฉันชื่อเกอปี้'

ลั่วจื่อเงยหน้าข้ึนอย่างประหลาดใจ ในตอนนั้นถึงเพ่ิงจะตั้งใจมอง

ส�ารวจ 'สุดหล่อ' ข้างกายเจียงไป่ลี่ ตอนนี้เขาก�าลังเอนพิงขอบหน้าต่าง 
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พยักหน้ายิ้มๆ ให้เธอด้วยสีหน้าแฝงความนัยลึกซึ้ง

ท่ีน่าตกตะลึงยิ่งกว่าเรื่องนี้คือเจียงไป่ลี่ท่ีอยู่ด้านข้างเองก็มีสีหน้า 

เย็นชาลงโดยไม่ปิดบังสักนิด

ลั่วจื่อพยักหน้า ก่อนหันกลับไปหามุมปลอกผ้านวม จับผ้านวม 

ยัดเข้าไปใหม่

สองสปัดาห์จากนัน้ เจยีงไป่ลีแ่ทบจะไม่ได้คยุอะไรกบัลัว่จือ่ ส่วนลัว่จือ่ 

ก็ตอบสนองตามอีกฝ่ายโดยสมบูรณ์ ในช่วงระหว่างนั้นเธอมักจะได้เจอกับ

พวกเขาในสถานท่ีอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่บ่อยๆ ซ่ึงเธอเองก็ไม่แม้แต่จะ

ทักทาย แต่จะแกล้งท�าเป็นมองไม่เห็นไปซะเลย หรอืในถนนแคบๆ ท่ีจ�าเป็น

ต้องเงยหน้าก็จะพยักหน้าส่งๆ ให้เจียงไป่ลี่แล้วเดินต่อไป เมินข้ามการมี 

ตัวตนอยู่ของเกอปี้ไปโดยสมบูรณ์

ช่วงเวลานั้นได้ก�าหนดกฎการอยู่ร่วมกันข้ันพ้ืนฐานระหว่างเธอกับ

เจียงไป่ลี่เอาไว้ เจียงไป่ลี่ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น ช่วงสมัครสภานักศึกษา

อันคึกคักในสองสัปดาห์ให้หลัง ตอนที่เกอปี้ไปเจอ 'นังจิ้งจอก' ตัวจริงเข้า 

เจยีงไป่ลีก่็ไม่เหลอืความเป็นศตัรแูละความระวังตวัให้ลัว่จือ่แล้ว กลบักนัยัง 

รับความเงียบของลั่วจื่อได้ว่าเป็นนิสัยโดยธรรมชาติของเธอ ไม่ได้เป็น

เหมือนเพื่อนสมัยมัธยมปลายท่ีกล่าวหาลั่วจื่อว่าหย่ิงยโส หรือเอาแต่ถาม

ไม่เลิกว่าเธออารมณ์เสียอยู่ใช่หรือเปล่า

ภายหลังลั่วจื่อมาคิดดูแล้วก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นความโชคดีในความ

โชคร้ายที่เขาว่ากัน

"เธอกินแค่นี้เองเหรอ" เจียงไป่ลี่เอ่ยขัดความคิดของเธอ พร้อมใช้

ตะเกียบเคาะถาดอาหารของลั่วจื่อท่ีมีแค่โจ๊กข้าวโอ๊ตใส่ดอกเบญจมาศกับ

ผัดผักบุ้งเท่านั้น

"ฉันไม่หิวน่ะ" เธอตอบ

"ลดความอ้วนหรอืไง ไม่เอาน่า" เกอป้ีหยักยกมมุปาก เอ่ยลากเสยีงยาว  
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ในน�้าเสียงแฝงความหยอกเย้า ทว่าลั่วจื่อแค่ก้มหน้าย้ิมตอบอย่างสุภาพ  

ไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืด

"ถ้าเกดิอ้วนข้ึนมาจรงิๆ ปฏกิริยิาของผูช้ายกจ็ะไม่ใช่แบบนีแ้ล้ว คดิว่า 

ฉันไม่รู้หรือไง ตอนแข่งร้องเพลงของมหา'ลัยรอบแรกเมื่อสองวันก่อน  

พวกผูช้ายอย่างพวกนายนนิทาผูเ้ข้าแข่งขันบนเวทีทุกคน ท้ังท่ีพวกเพือ่นนาย 

หน้าตาแย่ย่ิงกว่าผู้เข้าแข่งขันเหล่านั้นอีก รู ้จักว่าคนอ่ืนท�าไมไม่รู ้จัก 

ส่องกระจกดูตัวเองบ้าง" เจียงไป่ลี่กัดตะเกียบพลางเอ่ยค้าน

"โอ๊ะ! พูดอย่างกบัตอนนัน้เธอไม่ได้ร่วมวงด้วยอย่างนัน้แหละ" เกอป้ียิม้  

เป็นรอยยิ้มแบบงามล่มเมือง แต่ดวงตากลับจ้องไปที่ลั่วจื่อ

"ฉัน…ก็แค่คิดว่าท�าให้พวกเพื่อนนายหมดสนุกกันมันไม่ค่อยดี"

"ความจริงเธอกลัวว่าจะถูกพวกเราเมินล่ะสิ"

"นายจะไม่ยอมจบใช่ไหม!" ปากเจยีงไป่ลียั่งกดัตะเกยีบ ขณะท่ีใบหน้า

แดงแปร๊ดขึ้นมาทันที เจียงไป่ลี่ถลึงตาใส่เกอปี้ ลั่วจื่ออ้ึงไปเล็กน้อยท่ี 

เห็นว่าท้ังสองคนก�าลังจะทะเลาะกันอีกแล้ว ก่อนจะเริ่มตั้งใจรับผิดชอบ

หน้าท่ีท่ีท�าให้เธอมานั่งอยู่ตรงน้ี "ไป่ลี่ เธอซ้ือพวกนี้มากินเหรอ คอเป็ด 

รสหมาล่า* ของโรงอาหารอร่อยไหม ฉันได้ยินมาว่าใกล้มหา'ลัยมีร้าน 

โจวเฮยยา** มาเปิด…"

เจยีงไป่ลีหั่นหน้ามาตอบเธอ "เหลอืแค่สองช้ิน ให้เธอกนิกแ็ล้วกนั ฉัน

จะไปซื้อโค้ก เธอเอาไหม"

ลั่วจื่อยังไม่ทันตอบเจียงไป่ลี่ก็ลุกพรวดออกไปแล้ว

"เปลี่ยนหัวข้อสนทนาได้ไม่ฉลาดเลย" เกอปี้ยิ้มเย็น

ลัว่จือ่ก้มหน้ากดัส่วนโค้งด้านในท่ีเนือ้หนาท่ีสดุของคอเป็ดไปค�าหนึง่ 

เธอไม่ยิ้มแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไร
* หมาล่า เครื่องปรุงชนิดหนึ่งของจีน ให้รสเผ็ดร้อนและท�าให้ปากชา
** ร้านโจวเฮยยา แบรนด์ร้านอาหารดังท่ีมีแฟรนไชส์จ�านวนมาก เป็นร้านท่ีขายอาหารพวกเป็ดพะโล้ เป็ดย่าง  
คอเป็ด เครื่องในเป็ดต่างๆ โดยเฉพาะ
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"ก่อนหน้านี้ได้ยินว่าเธอเองก็เป็นหวัด?"

เธอฟังออกว่าเกอปี้จงใจเน้นค�าว่า 'เองก็'

"อืม"

"ดีขึ้นหรือยัง"

พูดมากชะมัด ลั่วจื่อขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนเงยหน้าขึ้นมองเขา

"ความจรงินายนีมั่นสารเลวจรงิๆ นะ" น�า้เสยีงของเธอนิง่สงบเหมอืน

ก�าลังบรรยายว่าคอเป็ดเค็มเกินไปอย่างไรอย่างนั้น

เกอป้ียงัไม่ทันได้ตอบสนองก็ได้ยินเสยีงเจียงไป่ลีต่ะโกนมาแต่ไกลว่า 

"มาช่วยฉันหน่อย! ซื้อมาสามแก้ว ถือไม่ไหวแล้ว"

เขาไม่ขยับ ขณะท่ีลัว่จือ่วางตะเกยีบลงแล้วลกุไปช่วยหยิบมาสองแก้ว 

เจียงไป่ลี่วางแก้วในมือไปตรงหน้าเกอปี้ให้ก่อน

หลังจากนั้นเจียงไป่ลี่ก็เอาแต่พูดไม่หยุดเหมือนกลัวว่าบรรยากาศ 

จะกร่อย ลั่วจื่อตอบรับเธอกลับไปม่ัวซ่ัวเป็นพักๆ ส่วนเกอปี้ยังคงเงียบ 

ไม่พูดอะไร ซ�้าสายตาก็เอาแต่จ้องลั่วจื่อที่กินโจ๊กอยู่ไม่ยอมเลิกรา

ลั่วจื่อกินเร็วมาก เธอไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาสองคนรอนานเกินไป  

จากนั้นทั้งสามคนก็ลุกไปเก็บถาดอาหารพร้อมกัน เจียงไป่ลี่เดินน�าไปก่อน

เล็กน้อย

"นีเ่ป็นครัง้ท่ีสองท่ีเราได้คุยกนัใช่ไหม พวกเราไม่ได้มีความแค้นอะไร

ต่อกันใช่หรือเปล่า ท�าไมถึงชอบพูดจากระทบกระท่ังฉันอยู่เรื่อย" เกอปี้ 

หรี่ตาลง แม้แต่ความโกรธยังดูเสแสร้งแกล้งท�า ลั่วจื่อมองสบตาเขาอย่าง

เข้าใจดี เธอมองดูรอยยิ้มกับท่าทางเชี่ยวชาญพวกนั้นของเขา

อย่างไรก็ตามเธอกลืนค�าพูดท่ีข้ึนมาถึงปากแล้วลงไปใหม่ ต่อให้นี ่

จะเป็นแค่ครั้งท่ีสองท่ีเธอได้คุยกับเขา แต่ลั่วจื่อรู้ว่าคนประเภทเกอปี้ชอบ 

ผู้หญิงต่อปากต่อค�า เล่นตัวเล่นลิ้นกับเขาอย่างมั่นใจ ดังนั้นขอแค่อดทน 

ก็จะผ่านไปได้เอง
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"ฉันไม่เคยได้ยินว่าไป่ลีก่บัเธอเป็นเพือ่นสนทิกนัซะหน่อย แต่เธอกลบั

ปกป้องไป่ลี่ไม่เบา" อีกฝ่ายยังคงไม่เต็มใจจะเลิกรา

ฉันกลับเคยได้ยินมาจริงๆ ว่านายมันไม่รู้จักดีชั่ว ลั่วจื่อเอ่ยแขวะอยู่

ในใจ เธอผลักถาดอาหารไปบนช้ัน แล้วหยิบกระดาษทิชชูมาเช็ดมือ  

ก่อนตะโกนบอกไป่ลี่ "นี่! ฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ต ขอตัวก่อนล่ะ"

เธอลืมกระชับเสื้อนอกให้แน่น ช่ัวพริบตาท่ีผลักประตูโรงอาหาร 

ออกไปจงึรบัลมหนาวเข้ามาเตม็เปา หลงัเดนิไปไม่กีก้่าวลัว่จือ่กแ็อบหันไป

มองดูทิศทางที่พวกเขาเดินไป เจียงไป่ลี่ไม่ได้สวมเสื้อนอก ภาพแผ่นหลัง

ท่ีคล้องแขนเกอป้ีอยู่ท่ามกลางลมฤดูใบไม้ร่วงนัน้ดบูอบบางอย่างมาก ลัว่จือ่ 

นึกเศร้าใจขึ้นมา ในความทรงจ�าของเธอ ทุกครั้งท่ีได้เห็นท้ังคู่อยู่ด้วยกัน 

เธอไม่เคยได้เห็นภาพสองมือจับประสาน มีแต่ภาพเจียงไป่ลี่คล้องแขน 

เกอปี้แน่นๆ ฝ่ายเดียวมาโดยตลอด

เมือ่หนึง่สปัดาห์ก่อนเกอป้ีเป็นหวดั ตอนสีทุ่่มโทรมาบอกว่าอยากกนิ

ของร้อนๆ เจยีงไป่ลีก่เ็ลยวิง่ไปยังร้านโจ๊กจยาเหออผีิน่ท่ีอยู่ข้างนอกมหาวิทยาลยั 

เพือ่ซ้ือโจ๊กตบัหมูใส่ผกัปวยเล้งกบัฟองเต้าหู้ทอด หลงัใส่ถงุแล้วกก็อดไปส่ง 

ให้ท่ีหอพกัของเขา ส่วนตวัเขากลบัแกล้งแสดงสหีน้าเป็นห่วง เอ่ยหยอกเย้า 

รูมเมตของเธอ

'ก่อนหน้านี้ได้ยินว่าเธอเองก็เป็นหวัด ดีขึ้นหรือยัง'

สารเลว… ลั่วจื่อส่ายหน้าอีกครั้ง

เธอไม่มีทางหาเรือ่งเปลอืงแรงไปบอกเจยีงไป่ลีว่่าผูช้ายคนนี้ใช้ไม่ได้ 

รีบเลิกกันจะดีท่ีสุด ตลอดหนึ่งปีท่ีผ่านมาเจียงไป่ลี่จัดการเรื่องผู้หญิงของ

เกอปี้ไปไม่น้อย เรื่องใหญ่ๆ ต่างผ่านมาหมดแล้ว ทว่ายังคงไม่ยอมตัดใจ 

ดงันัน้เธอเลยไม่มคีวามจ�าเป็นต้องไปหาเรือ่งทดสอบความอดทนของอีกฝ่าย 

แบบเกินความจ�าเป็นอีก

บางทีอย่างลั่วจื่ออาจนับว่าเป็นคนท่ีอยู่วงนอกเลยมองเห็นได้ชัด  
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แต่เจียงไป่ลี่ก็อาจไม่ใช่คนวงในท่ีมองไม่ออก เพียงแต่เธอเต็มใจจะท�าก็

เท่านั้น

ความอดทนคือปัญญาอย่างหนึ่ง เจียงไป่ลี่เคยเอ่ยเอาไว้เอง
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ตอนที่เจียงไป่ลี่พุ่งพรวดเข้ามา ลั่วจื่อก�าลังนั่งเหม่อมองแสงอาทิตย์

ท่ีส่องเป็นรูปจัตุรัสลงมาบนพื้น จากนั้นก็ถูกเสียงตะโกนของอีกฝ่ายท�าให้

ตกใจจนได้สติกลับมา

"ท�าไมเธอถึงไม่ออกไปล่ะ พวกชมรมก�าลังรับสมัครสมาชิกใหม่  

คนเยอะมาก ชมรมการ์ตูนแต่งคอสเพลย์กันด้วย"

ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วนับตั้งแต่เธอได้เจอเซ่ิงไหวหนานครั้งนั้น  

ตอนนี้เป็นช่วงปลายเดือนเก้า เวลาของอากาศร้อนจัดได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

อากาศเปลี่ยนเป็นเย็นลง ถึงแม้แสงแดดวันนี้จะสดใส ทว่ากลับหนาว 

เป็นพิเศษ ซ�้าลั่วจื่อยังเจอ 'วันนั้นของเดือน' มือเท้าจึงเย็นเฉียบ เธอหดคอ

เข้าไปในเสื้อไหมพรม สองมือประคองแก้วน�้าร้อน ขดตัวอยู่เป็นก้อนด้วย

สีหน้าเหม่อลอย ต่อให้ตอนนี้อากาศข้างนอกอาจจะอบอุ่นกว่าภายในห้อง

ที่เย็นเยือก เธอก็ยังไม่อยากจะขยับตัวอยู่ดี

เกอปี้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการสภาชมรม ช่วงสองสามวันนี้ชมรม

ต่างๆ ก�าลังรับสมัครสมาชิกใหม่กันอย่างคึกคัก เขาในฐานะหัวหน้ามีเรื่อง

ท่ีต้องท�าเยอะมาก แต่ว่าพวกผู้ช่วยเป็นเด็กปีหนึ่งท่ีเพ่ิงจะรับเข้ามายัง

บทที่
6
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ท�างานไม่คล่อง สมาชิกเก่าปีสองเป็นเพราะว่าไม่มีต�าแหน่งอะไรให้อยู่เลย

ทยอยกันออกไปหมดนานแล้ว ในช่วงเวลาท่ีขาดคนแบบนี้ เจียงไป่ลี่ 

กลายมาเป็นก�าลังหลักที่ไร้ต�าแหน่ง ช่วยงานแบบไม่เกี่ยงงอน ยุ่งหัวหมุน

อยู่ทุกวนั ท้ังสองคนไม่ได้ทะเลาะกนัมาประมาณหนึง่สปัดาห์แล้ว ท�าให้ลัว่จือ่ 

ประหลาดใจอย่างมาก

เจยีงไป่ลีล่ากตัวลัว่จือ่ออกจากเก้าอ้ีพลางบ่นรวัเป็นปืนกล "เดีย๋วพวก

สมาชิกจะมาปรึกษากันเรื่องปาร์ตี้ตอนเย็น เธอไม่ชอบเสียงดังไม่ใช่เหรอ 

ออกไปเดนิเล่นเถอะ ดเูธอส ิยังไม่ทันจะเดอืนสบิมาสวมเสือ้ไหมพรมอะไรกนั  

เธอเป็นคนเหนือจริงเปล่าเนี่ย น่าขายหน้าชะมัด"

เจียงไป่ลี่เพิ่งจะพูดจบก็รับโทรศัพท์ต่อ

"ตอนเย็นจะเลี้ยงข้าวฉันจริงๆ เหรอ ฉันข้ีเกียจออกไปข้างนอก  

สั่งเข้ามากินเถอะ ฉันยังมีบัตรส่วนลดของปาป้าโจนส์ด้วย บัตรนักศึกษา

ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ท่ีก่อนหน้านี้สาวสวยหลิวจิ้งของพวกนายคนนั้น 

ชวนทุกคนไปท�าบัตรไง ลืมแล้วเหรอ…เอาเป็นว่ารอพวกสมาชิกของนาย

มาแล้ว ฉันจะฝากพวกเขาเอาไปให้นายกแ็ล้วกนั ห้ามเบ้ียวล่ะ นายบอกเองนะ 

ว่าจะเลี้ยง" เธอย้ิมหวานขณะหย่อนก้นลงบนโต๊ะของลั่วจื่อ "อืม เดี๋ยว 

พวกเขาก็มา พวกนายประชุมกันเสร็จหรือยัง…โอ๊ย น่าร�าคาญชะมัด!  

ฉันรู้แล้วน่า!"

ลัว่จือ่เงยหน้ามองเจยีงไป่ลีท่ี่ก�าลงักระตือรอืร้นโปรยเสน่ห์ผ่านโทรศพัท์ 

อย่างจนปัญญา เธอถอดเสื้อไหมพรมออกช้าๆ ก่อนเปลี่ยนเป็นเสื้อนอก

แล้วก้าวออกจากห้องพักไป

เธอเดินเรื่อยเปื่อยไปอย่างไร้จุดหมาย ขณะเงยหน้ามองใบแปะก้วย 

สีทองอร่ามกับแสงแดดยามบ่ายท่ีส่องผ่านช่องว่างลงมาไปตลอดทาง  

ลั่วจื่อกางนิ้วยืดออกไปบนฟ้า ปล่อยให้แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาบาดตา 

ตัวเอง
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เบื่อถึงที่สุด ทั้งยังหงุดหงิดเล็กๆ ที่ไม่ได้หยิบสมุดค�าศัพท์ IELTS* 

ออกมาด้วย แต่พอคิดถึงเสียงออดอ้อนอ่อนหวานของเจียงไป่ลี่แล้ว เธอก็

ขี้เกียจกลับไปเอาอยู่ดี

ลั่วจื่อก�าลังเหม่อลอยใส่แถวรถจักรยานด้านหน้าอาคารแห่งหนึ่ง  

ก่อนที่ปลายหางตาจะสังเกตเห็นว่ามีคนก�าลังมองตัวเองอยู่

ผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึง่ก�าลงัส่งย้ิมน้อยๆ ให้ลัว่จือ่ อีกฝ่ายสวมแว่นตา 

กรอบโลหะสฟ้ีาอ่อน ดวงตาคูน่ัน้ดหู่างกว่าปกตเิลก็น้อย เธอสวมกางเกงยีน 

สีซีดกับเสื้อยืดตัวยาวสีม่วงอ่อน ทว่ากางเกงกลับดูไม่พอดีตัว มันรัด 

ส่วนต้นขาแน่นมากเกินไป

ทันใดนั้นลั่วจื่อก็นึกได้ว่าเธอเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายของตัวเอง  

น่าจะชื่อว่าเจิ้งเหวินรุ่ย

"ใจลอยถึงอะไรอยู่เหรอ" เจิ้งเหวินรุ่ยเปิดปากถาม

"เปล่า ก็แค่คิดเรื่อยเปื่อย…ว่าจากนี้ฉันควรท�าอะไรดี" น�้าเสียง 

สนิทสนมของอีกฝ่ายท�าให้ลั่วจื่อรู้สึกไม่ชินอยู่บ้าง

"กินข้าวแล้วหรือยัง"

"ตอนนี้ยังเร็วไปหน่อยม้ัง ตั้งใจว่าจะกลับไปเก็บของท่ีหอพักก่อน 

ค่อยไปกินน่ะ"

"เถอะน่า…ไปด้วยกันเถอะ"

ลัว่จือ่เลกิค้ิวอย่างประหลาดใจ แต่กพ็ยกัหน้าตอบว่า "ได้" ไปโดยไม่รูต้วั

ลัว่จือ่ไม่ได้รูจ้กัเจิง้เหวนิรุย่เป็นการส่วนตวั แต่ขอแค่เป็นเดก็มัธยมปลาย 

เจิน้หวารุน่นัน้กน่็าจะจ�าเดก็สาวมัธยมปลายปีท่ีสาม ห้องสามท่ีสวมเสือ้ยืด

แขนสัน้กบักางเกงเจด็ส่วนและรองเท้ารดัส้นมาเรยีนวิชาพละตอนเดอืนสาม

ที่อากาศหนาวเหน็บคนนั้นได้

* IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับวัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียนต่อหรือท�างาน
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ทุกคนต่างหันไปมองเธอเหมือนป่วยเป็นโรคปวดคอกนัไปหมด ลัว่จือ่ 

รูแ้ค่ว่าผูห้ญงิคนนีเ้รยีนเก่งมาก ตอนนีเ้รยีนอยู่คณะวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ 

ของมหาวิทยาลัย P เกี่ยวกับพฤติกรรมเสียสติในครั้งนั้นของเธอ ลั่วจื่อเอง

กเ็ข้าใจว่าเป็นนสิยัประหลาดของเดก็หัวกะทิ มีใครไม่มนีสิยัประหลาดบ้างกนั  

ตัวเธอเองยังมีเยอะมาก

แต่อย่างไรกต็าม เจิง้เหวนิรุย่กบัเธอไม่เคยคยุกนัมาก่อน ค�าเชิญนีเ้ลย 

ดูแปลกประหลาดอย่างเห็นได้ชัด

ทันทีท่ีเจิง้เหวินรุย่นัง่ลงในร้านป้ิงย่างกถ็ามเธอทันที "ฉันอยากกนิเบียร์  

เธอไม่ถือสาใช่ไหม"

ท่ีแท้กแ็ค่หาใครสกัคนมาดืม่เบียร์ระบายทุกข์เป็นเพ่ือน พอคดิแบบนี ้

ลั่วจื่อก็สบายใจขึ้นเยอะแล้ว

บนโต๊ะป้ิงย่างนอกจากอาหาร เบียร์กถ็กูยกมาเสร์ิฟแล้วเช่นกนั ท้ังสองคน 

จงึเริม่กนิข้าวกนัเงยีบๆ เจิง้เหวนิรุย่รนิเบียร์ใส่แก้วแล้วยกดืม่แก้วแล้วแก้วเล่า  

บางทีก็จะเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มเกร็งๆ ให้ลั่วจื่อเป็นพักๆ

บรรยากาศแปลกประหลาดด�าเนนิไปจนถงึตอนท่ีเจิง้เหวินรุย่ดืม่เยอะแล้ว

"ฉันเคยเป็นคนธรรมดามาก"

ประโยคเปิดให้ความรู้สึกแปลกแบบเดียวกับม้ืออาหารม้ือนี้ ลั่วจื่อ 

รีบดึงตัวเองกลับมาจากอาการใจลอย ก่อนพยักหน้าให้เธอเพ่ือบ่งบอกว่า

ตัวเองก�าลังฟังอยู่

"เพือ่ท่ีจะเข้าใกล้เขา ฉันขยันเรยีนหนงัสอืจนตดิท็อปห้าของระดบัช้ัน"

ลั่วจื่ออ้าปาก ทว่าไม่รู้ว่าควรจะตอบกลับด้วยประโยคแบบไหน

ควรจะตอบว่า…เธอสุดยอดไปเลย? หรือถามว่าเขาคือใครเหรอ?

"แต่ไร้ประโยชน์ เพราะงัน้ตอนหลงัฉันเลยท�าเรือ่งท่ีน่าอายเป็นพิเศษ

หลายเรื่องเพื่อลงโทษตัวเอง"
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เจิง้เหวนิรุย่พดูจบกเ็งยหน้าขึน้ ดวงตาท่ีแดงเรือ่ของเธอจับจ้องลัว่จือ่ 

ด้วยสายตาที่แอบดื้อรั้น

ลั่วจื่อรู้สึกกระวนกระวายใจข้ึนมา เธอไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นโอกาสอันดี

ในการฟังเรื่องซุบซิบอะไร แล้วก็ไม่ได้สนใจด้วย กับการนัดกินข้าวท่ี 

แปลกประหลาดนัดนี้ เธอเหลือแค่ความเสียใจภายหลังอยู่เต็มอก

"เรื่องน่าอาย…เช่นอะไรเหรอ" สุดท้ายลั่วจื่อยังคงฝืนถามออกไป

เจิ้งเหวินรุ่ยไม่ได้ตอบ แต่เหยียดมุมปากเป็นรอยยิ้มเย็นแทน

ลั่วจื่อได้แต่เอ่ยเสริมอย่างกระอักกระอ่วน "ฉันหมายถึง…ท�าไมเธอ

ต้องท�าแบบนั้นด้วย"

"เพือ่ท่ีจะท�าลายภาพลกัษณ์ของตวัเองในใจเขา" เจ้ิงเหวินรุย่ตอบกลบั

ลั่วจื่อถูกค�าตอบนี้ดึงดูดความสนใจเข้าให้ เธออ้ึงไปเล็กน้อย ก่อน

เปลี่ยนเป็นก้มหน้ามองไขมันสีขาวท่ีซึมออกมาจากเนื้อหมูสามช้ันและ 

จับตัวแข็งบนเตาย่างไปแล้ว

ลั่วจื่อนึกถึงตัวเองข้ึนมา ท�าไมเธอจะไม่เคยสงสัยถึง 'ภาพลักษณ์' 

ของตัวเองในใจเซ่ิงไหวหนานกัน การท่ีเขาจ�าไม่ได้เลยว่าเคยหยิบชา 

ขวดเดียวกัน อาการใจลอยตอนด่ืมกาแฟด้วยกันครั้งแรก ภาพลักษณ์ 

ของเธอเป็นยังไงกนัแน่ ตอนอยู่ท่ีร้านกาแฟภาพลกัษณ์ของเธอกถ็กูท่าทาง

เสแสร้งกับความโมโหของตัวเองท�าลายไปหมดแล้วเหมือนกันใช่ไหม

ลั่วจื่อถอนหายใจ

"ในเมื่อต่อให้เปลี่ยนไปจนเก่งกว่านี้ก็ไม่อาจเข้าใกล้เขา ไม่สู้ท�าลาย

หนทางเข้าใกล้ท้ังหมดไปซะเลยไม่ดกีว่าหรอื บางทีฉันอาจจะตดัใจได้ ฉันคง 

คิดแบบนี้ล่ะมั้ง" เจิ้งเหวินรุ่ยเรอออกมา ก่อนจะหัวเราะคิกคัก เธอยกเบียร์

ที่เหลือขึ้นดื่มรวดเดียวแล้วถึงได้เอ่ยต่อ

ลั่วจื่อได้ยินแล้วอมยิ้ม ความคิดแบบนี้กลับฟังดูพิเศษไม่เบา

"แต่ฉันก็ยังตัดใจไม่ได้ ทั้งที่ท�าถึงขนาดนี้แล้ว ฉันก็ยังตัดใจไม่ได้"
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จะง่ายดายขนาดนั้นได้ยังไง ลั่วจื่อไม่ได้พูดออกไป แค่ก้มหน้าลง

อมยิ้มต่อ

"เธออยากรู้ไหมว่าท�าไมฉันถึงชอบเขา"

ลั่วจื่อเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจ

"เพราะว่าเขาสมบูรณ์แบบ เพราะว่าระหว่างเขากบัฉัน เราห่างกนัแค่

ทางเดินกั้น ทุกวันเขาจะนั่งอ่านหนังสือ ท�าแบบฝึกหัดอย่างตั้งใจ ถึงจะ 

แอบเล่นเกมคอนโซลเวลาเรียน พอถูกอาจารย์เรียกชื่อก็ยังตอบค�าถาม

ท้ังหมดได้ และเพราะว่าเขาเดินเร็ว บนตัวเลยจะมีกลิ่นน�้ายาปรับผ้านุ่ม

หอมสะอาดลอยออกมา ต่อให้เล่นบาสจนเหงือ่ท่วมหน้ากย็งัไม่มกีลิน่เหมน็

อะไร ฉันเคยรวบรวมความกล้าย่ืนกระดาษทิชชูไปให้เขา ได้ยินเสยีงไพเราะ

ของเขาพูดว่า 'ขอบคุณ' แล้วยังมีดวงตาที่หยักโค้งเวลายิ้ม…

ฉันไม่มีอุดมการณ์อะไร ความหวังของทุกคนในครอบครัวอยู่ท่ี 

น้องชายของฉัน ฉันสอบเข้ามหา'ลัยที่ดีขนาดนี้ติด พ่อกับแม่ก็เห็นเป็นแค่

เรือ่งเซอร์ไพรส์ท่ีไม่คาดฝันเท่านัน้ ทุกคนในครอบครวัของฉันธรรมดามาก 

เวลากนิข้าวแม้แต่เรือ่งไข่ไก่ข้ึนราคายังทะเลาะกนัได้ กระท่ังฉันเองเวลาเห็น 

พวกเขายังรู้สึกขายข้ีหน้า อยากจะหนีไปให้ไกล แต่ว่าเขา เขาเป็นคนท่ี

สมบูรณ์แบบท่ีสุดท่ีฉันเคยเจอ แตกต่างไปจากทุกคนท่ีฉันเคยเจอมา

ทั้งหมด

ใช่…ฉันรูว่้าฉันไม่สวย ไม่คูค่วรกบัเขา แต่เดมิทีพระเจ้าก็ไม่ยตุธิรรม

อยู่แล้ว จะให้ตัวฉันเองก็ยังต้องตัดใจเหมือนกันหรือไง ท�าไมฉันจะต้อง 

ไปชอบคนท่ีสูเ้ขาไม่ได้พวกนัน้ แค่เพราะว่าคนท่ีด้อยกว่าถงึจะเหมาะกบัฉัน 

งั้นเหรอ ท�าไมฉันจะต้องปลงตกด้วย ท�าไมจะต้องยอมแพ้แล้วไปเอาสิ่งที่

ดีน้อยกว่าแทน!"

ย่ิงพดูเจิง้เหวนิรุย่กย่ิ็งอารมณ์พลุง่พล่าน น�า้ตาหลัง่ลงมาราวกบัฝนตก  

เธอจ้องเขม็งไปท่ีเนือ้ย่างบนจานตรงหน้าอย่างแค้นเคอืง ร่างกายท่ีแข็งเกรง็ 
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สั่นระริกอยู่น้อยๆ แรกเริ่มลั่วจื่อพยายามกลั้นข�าท่ีอีกฝ่ายอยู่ๆ ก็ร่าย

บทกลอนระบายความรู้สึกออกมาดื้อๆ รู้สึกเหมือนเธอก�าลังแสดงละครอยู่ 

แต่เมื่อฟังมาถึงตรงนี้ลั่วจื่อกลับรู้สึกสะท้อนใจขึ้นมาเหมือนกันโดยไม่รู้ตัว

ใช่แล้ว ท�าไมต้องยอมแพ้ด้วย การกลั่นแกล้งของพระเจ้าก็คือ 

การแสดงให้เธอเห็นแบบแฝงเจตนาร้ายว่าอะไรคือสิ่งสวยงาม จากนั้น 

มองดูเธอถูกใจอยากได้จนไม่เห็นอย่างอ่ืนอยู่ในสายตา แล้วค่อยเก็บมัน

กลับไปพร้อมบอกเธอว่า 'เลิกฝันได้แล้ว' ความจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไร 

กับเธอสักนิด

เพราะแบบนี้พวกเราถึงได้ไม่ยอมแพ้

พระเจ้าแสดงความอยุตธิรรมแบบเปิดเผย แต่คนธรรมดากร็กัษาสทิธิ์

ที่จะดื้อรั้นเอาไว้

ลัว่จือ่คดิไปคดิมากห็ยักยกมุมปากเป็นรอยย้ิมขมข่ืนออกมาโดยไม่รูต้วั

นับประสาอะไรกับที่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่า 'เขา' ที่เจิ้งเหวินรุ่ยพูดถึงก็คือ

เซิ่งไหวหนาน ถึงแม้ตั้งแต่ต้นจนจบจะไม่มีใครพูดชื่อเขาขึ้นมาเลยก็ตาม

เธอรักเขา แต่เขาไม่รักเธอ นี่เป็นปัญหาที่น่าเบื่อที่สุด ซ�้ายังเรื้อรัง 

มานาน เจิ้งเหวินรุ่ยชอบเขามาตั้งแต่มัธยมปลายปีที่หนึ่ง เธอสารภาพรัก

แล้วถูกปฏิเสธ ตอนหลังเขามีแฟน เธอเลยสาบานว่าจะตัดใจ หลังจากนั้น

ตอนเข้ามหาวิทยาลัย เขาเลิกกับแฟนแล้ว เธอเลยรวบรวมความกล้า 

ไปสารภาพรกัอีกครัง้ จากนัน้กถ็กูปฏเิสธด้วย 'รอยย้ิมท่ีอบอุน่มาก' อีกครัง้

เช่นกัน

ท้ังหมดท่ีลัว่จือ่ท�ามีแค่การย้ิมน้อยๆ หรอืถอนหายใจในเวลาท่ีเหมาะสม  

คู่กับการส่ายหน้าหรือพยักหน้าและยังมีแววตาเป็นห่วงเป็นใย

เจิ้งเหวินรุ่ยบอกว่าการแอบรักทรมานเกินไป ตอนท่ีรู้ว่าเขามีแฟน 

เธอท�าให้ทุกคนในโรงเรยีนเห็นตวัเองออกก�าลงักายในชดุท่ีบางมาก การถกู 

หัวเราะเยาะแบบนั้นท�าให้เธอรู้สึกว่าตัวเองสมควรโดนแล้ว มีความสุขกับ
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การแดกดันตัวเอง

นั่นเป็นการท�าเรื่องโง่ๆ ครั้งสุดท้ายตอนมัธยมปลายของเธอ

แต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในชีวิตนี้

เจิ้งเหวินรุ่ยบอกว่าเดิมทีเธอหลงคิดว่าลืมได้ วางลงได้แล้ว แต่พอ 

เข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเผลอไปศึกษาจุดเด่นของแฟนเก่าเขาอย่างเอาจริง 

เอาจังจนได้ ปั้นตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่สดใสและแสบซ่าส์

ลั่วจื่อหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก ทว่าเกิดความรู้สึกท่ีอ่อนโยน 

มากข้ึนมาในใจ ผู้หญิงประหลาดคนนี้ดูเหมือนจะไม่เข้าใจวิธีการท�าให ้

อีกฝ่ายรู้สึกดีๆ ด้วย แต่ว่าเธอไม่อยากหัวเราะเยาะลูกไม้โง่งมของอีกฝ่าย

กลุ่มเพื่อนสนิทผู้หญิงมักจะรวมตัวปรึกษากันว่าจะช่วยเพื่อนจับหรือ

เล่นกับหัวใจผู้ชายยังไง อย่างไรก็ตามลั่วจื่อช่ืนชมเด็กโง่ท่ีต่อสู้ตามล�าพัง

คนนี้มากกว่า

กล้าที่จะท�าอะไรตามล�าพัง ไม่รู้ว่าหมายถึงแบบนี้หรือเปล่า

แน่นอนว่าเธอเองกต้็องยอมรบัว่าเธอชอบดชีูวิตผูก้ล้าท่ีรนัทด ไม่อาจ

ปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีปัญหาทางจิตที่แอบยินดีในความทุกข์ของคนอื่น

สุดท้ายเจิ้งเหวินรุ่ยเมาเต็มท่ีแล้ว ไม่ได้พูดอะไรเลอะเลือนขาดๆ  

เกินๆ อย่าง 'ความจริงฉันตาสว่างแล้ว ตอนนี้ก็ไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่'  

เธอเรียกศักดิ์ศรีกลับมาอีกครั้ง แต่ยังคงฟุบนอนสะอื้นไห้เบาๆ อยู่บนโต๊ะ 

ในท่ีสุดลั่วจื่อก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ แล้วย้ายสายตาไปยังกระจก 

ด้านขวามือด้วยสีหน้าโล่งอกและเย็นชา ยามเย็นในฤดูใบไม้ร่วงของปักกิ่ง

น่าหดหู่มาก อุณหภูมิท่ีแตกต่างระหว่างด้านในและด้านนอกร้านปิ้งย่าง

ท�าให้บนหน้าต่างมีหยดน�้าเกาะอยู่หนาแน่น

ลั่วจื่อหยิบแก้วเบียร์ขึ้นมาอย่างหยั่งเชิงก่อนยกดื่มลงไป

ทุกคนต่างเป็นคนท่ีไม่ถูกรักกันท้ังนั้น แต่ตัวเธอเองไม่ได้เข้มแข็ง 

กล้าหาญแบบนั้น จึงได้แต่ดื่มเบียร์แสดงความนับถือให้
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บนโลกใบนีม้กัมีคนประเภทหนึง่ท่ีส�าหรบัคนธรรมดาท่ัวไปแล้ว การมี 

ตัวตนอยู่ของเขาเรียกว่าเป็นการเย้ยหยันกันโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น 

คนอย่างเซิ่งไหวหนาน

"จริงด้วย เธอกับแฟนเก่าเขาเป็นเพื่อนห้องเดียวกันใช่ไหม"

ลั่วจื่อสะดุ้งตกใจ เธอคิดว่าอีกฝ่ายนอนหลับเป็นตายไปแล้ว

"ใช่"

"สนิทกันไหม"

"ไม่สนิท"

"งั้นตอนนี้ยังติดต่อกันไหม"

"เปล่า"

จู่ๆ เจิ้งเหวินรุ่ยก็หัวเราะคิกคักขึ้นมา "คนโกหก"
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ลั่วจื่อเหลือบมองเธออย่างเร็วๆ ไปที แต่ไม่ได้พูดอะไร สายตาค่อยๆ 

เย็นชาลง เจิ้งเหวินรุ่ยท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามยังคงแนบใบหน้าครึ่งซีกกับโต๊ะ 

หัวเราะคิกคักไม่หยุด

"คนโกหก" เธอย�้าอีกครั้ง

ลั่วจื่อหันกลับไปเรียกเจ้าของร้านมาเก็บเงิน ทันใดนั้นเจิ้งเหวินรุ่ยก็

ตะโกนขึ้นมากะทันหัน "เธอไม่คู่ควร! คนโกหก!"

ลั่วจื่อหดมือท่ีกวักเรียกเจ้าของร้านซ่ึงค้างอยู่กลางอากาศกลับมา 

เล็กน้อย เธอ?

ถึงยังไงก็ไม่ได้ว่าฉันล่ะนะ ลั่วจื่อรู้สึกสบายใจข้ึนเล็กน้อย แต่ยังคง

เป็นห่วงว่าถ้าเจิ้งเหวินรุ่ยยังโวยวายต่อไปจะดึงดูดความสนใจของลูกค้า 

คนอ่ืน จงึยงับากหน้าตะโกนเรยีกเจ้าของร้านให้เกบ็เงนิ ทว่าในตอนนัน้ร้าน

มีลูกค้าเยอะมาก ท�าให้ไม่มีใครสนใจเธอ

"เสแสร้งทั้งนั้น เสแสร้งกันทั้งนั้น!"

"เลิกตะโกนได้แล้ว" ลั่วจื่อขมวดคิ้ว

"เธอคนนั้นจะกลับมาแล้ว เธอส�านึกผิดได้แล้ว เมื่อวานฉันถึงได้รู้…

บทที่
7
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ว่าเธอส�านึกผิดได้แล้ว" น�้าตาของเจิ้งเหวินรุ่ยไหลลงมาเต็มที่ จู่ๆ ลั่วจื่อก็

เข้าใจเหตผุลท่ีเจิง้เหวนิรุย่เมาข้ึนมา 'เธอคนนัน้' กลบัมาแล้ว ดงันัน้ความหวงั 

ที่เดิมทีก็เล็กจ้อยตรงหน้าเจิ้งเหวินรุ่ยจึงเปลี่ยนไปเป็นสิ้นหวังแทนทันที

ทีแรกลัว่จือ่อยากบอกกบัเจิง้เหวนิรุย่ว่าต่อให้ 'เธอคนนัน้' จะกลบัหรอื

ไม่กลับมา คนท่ีเธอชอบก็ปฏิเสธเธอไปแล้ว ซ่ึงมันเป็นคนละเรื่องกัน  

แต่สุดท้ายลั่วจื่อก็ยังทนเอาไว้ เมื่อครู่นี้ที่เจิ้งเหวินรุ่ยร้องไห้ระบายอยู่นาน

ก็เพราะชิงชังท่ีคนอื่นชอบกล่อมให้เธอรู้จักยอมแพ้ในเร็ววัน แล้วตัวเอง 

จะไปซ�้าเติมเธออีกท�าไมกัน

ความเงียบของลั่วจื่อท�าให้เจิ้งเหวินรุ่ยไม่ยอมเลิกรา เธอใช้ดวงตา 

ที่แดงก�่าจ้องเขม็งไปที่ลั่วจื่อพร้อมถาม "เธอคิดว่ายังไง"

"ฉันจะไปมีความคิดอะไรได้ยังไง"

"ฉันไม่เชื่อ คนโกหก"

ลั่วจื่อยอมรับแล้วว่าการท่ีตัวเองรับปากมากินข้าวกับเจ้ิงเหวินรุ่ย 

ในวันนี้เป็นเรื่องที่โง่ถึงที่สุดจริงๆ

"พดูมา! รบีบอกฉัน ฉันรูว่้าเธอไม่มีทางไม่คดิอะไร เธอไม่ชอบเขาเหรอ  

เขาดีขนาดนั้น"

"เขาดี? เพราะงั้นฉันเลยควรชอบเขา?"

"เธอไม่ชอบเขาเหรอ"

เจิ้งเหวินรุ่ยเอาแต่ถามย�้าค�าถามเดียวอย่างดื้อรั้น

ลั่วจื่อรู้สึกเวียนหัวอยู่บ้าง ผ่านมาหลายปีในที่สุดก็มีคนถามเธอชัดๆ 

ว่าเธอชอบเซ่ิงไหวหนานไหม อย่างไรก็ตามคนท่ีถามกลับเป็นคนหัวรั้น 

ท่ีก�าลังเมาเหล้าคนหนึ่ง สถานการณ์ก็ดันเป็นร้านปิ้งย่างเสียงดังอึกทึก 

ที่เต็มไปด้วยกลิ่นของควันและน�้ามัน ช่างท�าลายบรรยากาศมากจริงๆ

แน่นอนว่าเธอย่อมไม่ตอบ ทั้งยังเกือบจะโพล่งค�าพูดแกล้งโง่ออกไป

ว่า 'เขาคือใคร'
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ถึงยังไงเจิ้งเหวินรุ่ยก็ไม่เคยบอกว่าคนท่ีตัวเองรักข้างเดียวเป็นใคร 

ไม่สู้เอาเรื่องนี้มาปิดปากอีกฝ่าย จากนั้นรีบเคลียร์เงินแล้วหนีไปเสียเลย

แต่ลั่วจื่อก็เก็บประโยคค�าถามนั้นกลับกลืนลงท้องไปทันควัน

เมือ่ครูน่ีเ้จิง้เหวินรุย่เพิง่ถามว่าเธอเป็นเพือ่นห้องเดยีวกบัแฟนเก่าเขา

ใช่ไหม เธอให้ค�าตอบกลับไปทันทีอย่างไม่ลังเล เท่ากับว่าผ่านค�าบรรยาย

ของเจิ้งเหวินรุ่ยนั้นลั่วจื่อยอมรับว่าเธอเดาตัวตนพระเอกในเรื่องราวของ 

เจิ้งเหวินรุ่ยได้แล้ว ตอนนี้ถ้ายังจะแกล้งโง่อีก เกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้ว

พลาดไปเสียแล้ว…

ลั่วจื่อรวบรวมสติกลับมาตั้งใจมองผู้หญิงตาแดงก�่าท่ีรอค�าตอบอยู่ 

ตรงหน้า จู่ๆ ก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมา

คนคนนี้เมาแล้วจริงๆ เหรอ

"เธอชอบเขาใช่ไหม" เจิ้งเหวินรุ่ยยังคงย�้าถามค�าเดิม

โทรศัพท์มือถือของลั่วจื่อดังขึ้นมาในเวลาวิกฤต เธอรับสายทันทีโดย

ไม่แม้แต่จะมองหน้าจอ เป็นเจยีงไป่ลี ่อกีฝ่ายลมืเอากญุแจไป ผูด้แูลหอเอง 

ก็ไม่อยู่ที่ห้องธุรการ ท�าให้ยืมกุญแจไม่ได้ ดังนั้นหวังว่าลั่วจื่อจะรีบกลับไป

ที่ห้องได้

ลัว่จือ่คว้าโอกาสพดูคุยเรือ่ยเป่ือยต่อไปอีกสกัพกัถงึวางสาย ในตอนนัน้ 

คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ฟุบกลับลงไปบนโต๊ะอีกครั้งแล้ว ค�าถามเมื่อครู่นี้ผ่าน

พ้นไปทั้งอย่างนั้น

ตอนท่ีจ่ายเงนิเจิง้เหวนิรุย่ยงัคงไม่ตืน่ หลงัลัว่จือ่จ่ายเงนิเสรจ็กพ็ยายาม 

ปลุกเธอ จากนั้นกึ่งดึงกึ่งลากพาอีกฝ่ายออกจากร้านอาหาร เจิ้งเหวินรุ่ย 

ท่ีท้ิงน�า้หนกัพงิอยู่บนตวัลัว่จือ่เตม็ไปด้วยกลิน่เหล้า ไม่รูก้�าลงับ่นพึมพ�าอะไร  

ซ�า้ตัวยังหนกัมาก ลัว่จือ่เดนิไปข้างหน้าตวัเอยีงๆ อย่างยากล�าบาก รูส้กึว่า

ตัวเองซวยโคตรๆ

"เธอข้ึนห้องไปเองได้ใช่ไหม" เธอจ�าได้ว่าหอพักของนักศึกษาหญิง



Unrequited Love... ระยะแอบรัก 158

คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ข้างหอพักของตัวเอง ดังนั้นเลยพา 

เจิ้งเหวินรุ่ยไปส่งถึงหน้าประตูหอพักเสียเลย

"อืม" เจิ้งเหวินรุ่ยเริ่มหัวเราะคิกคักข้ึนมาอีกครั้ง เม่ือหนึ่งช่ัวโมง 

ก่อนหน้าเสียงหัวเราะแบบนั้นฟังดูเหมือนแม่ไก่ แต่ตอนนี้ฟังแล้วกลับ 

ดูเหมือนแม่มด

"งั้นก็เอาแบบนี้แล้วกัน รีบขึ้นหอไปเถอะ ไว้เจอกันนะ"

"ลัว่จือ่…" เจิง้เหวนิรุย่นัง่พงิประตหูอพกัขณะลมืตาสะลมึสะลอืเรยีกเธอ 

เอาไว้

"มีอะไรเหรอ"

"ฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอท�าส�าเร็จอีกครั้ง ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ว่าใครก็

ไม่มีทางท�าส�าเร็จทั้งนั้น"

ลัว่จือ่ไม่ได้พดูอะไร เธอพยายามควบคมุให้สหีน้าตวัเองไม่แสดงออกชัด 

ว่ารังเกียจ

"ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกว่าฉันเป็นคนต�่าช้าน่าเบ่ือ ฮิๆ ถึงยังไงทุกคนก็เป็น

คนโกหก ความจรงิไม่มีใครสงูส่งกว่าใครท้ังนัน้ แต่ถ้าเธอคดิว่าฉันขัดขวาง

พวกเธอเพื่อให้เขารักฉัน เหอะๆๆ งั้นเธอก็คิดผิดแล้ว ฉันรู้ว่าเขาไม่มีทาง

ชอบฉัน ต่อให้บนโลกใบนี้เหลือฉันเป็นผู้หญิงแค่คนเดียว เขาก็คงจะยอม

เป็นเกย์ ไม่มีทางจะหันมาชอบฉัน" เจิ้งเหวินรุ่ยหัวเราะ ดวงตาทอประกาย

ระยับอยู่ช่ัววบูหนึง่ ก่อนจะดบัมืดลงในพรบิตาต่อมา "แต่ว่า…ท่ีฉันต้องการ

ไม่ใช่จะให้เขาชอบฉัน แต่เป็น…"

เธอรูดคีย์การ์ดพร้อมผลักประตูเข้าไปครึ่งบาน

"ที่ฉันอยากเห็นมากที่สุดคือ…เขาจะไม่ชอบใครทั้งนั้น!"

ประตูปิดล็อกดัง 'แกร๊ก' ต่อหน้าลั่วจื่อ เธอมองส่งร่างกายโซเซของ

เจิ้งเหวินรุ่ยหายลับไปที่หัวมุมหลังประตูห้องโถง

ความปรารถนาอันน่าหวาดกลัวแบบนี้
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ในสายตาของคนท่ีริษยานั้น ความสุขไม่ได้อยู่ท่ีการได้มา แต่อยู่ท่ี 

คนอื่นไม่ได้ไป

เธอยืนอยู่เงียบๆ สักพักก่อนหันหลังจากไป
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คาบเรียนของวิชาโทส่วนใหญ่จัดให้อยู่ช่วงกลางวันของวันเสาร์และ

อาทิตย์ เมือ่ตอนเย็นวันศกุร์ลัว่จือ่ดซีูรีส์่อเมรกินัถงึดกึดืน่จงึตืน่สาย เธอว่ิง

หอบหายใจพุ่งเข้าไปในตึกเรียน กระเป๋าหนังสือกระเด้งข้ึนลงอยู่ตรงก้น 

ท�าให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นม้าแก่ๆ ที่ต่อให้ถูกเฆี่ยนก็วิ่งไม่ไป

ลั่วจื่อแอบเข้าไปทางประตูหลัง เธอปิดประตูอย่างระมัดระวัง กลัวว่า

จะท�าให้เกิดเสียงดังขึ้นมา

ยังดีท่ีห้องนี้เป็นห้องเรียนข้ันบันไดท่ีใหญ่มาก ถึงแม้อาจารย์สมัยนี้

จะชินชากับการที่เด็กเข้าเรียนสายเลิกเรียนเร็ว ถึงขั้นตอนประกาศเช็กชื่อ

ยังเว้นช่องว่างไว้สักระยะให้นักศึกษามีเวลามากพอท่ีจะส่งข้อความ 

เรียกเพื่อนมา แต่เธอก็ยังรู้สึกล�าบากใจอยู่ดี

ลั่วจื่อกดเก้าอี้พับลงเงียบๆ เธอนั่งลงตรงท่ีนั่งแถวสุดท้าย เม่ือ 

เงยหน้าขึ้นก็ได้เห็นเซิ่งไหวหนานนั่งอยู่ด้านหน้าตัวเองนี่เอง

ยังไม่ทันคิดถึงเรื่องอ่ืน เธอก็ได้กลิ่นผงซักฟอกย่ีห้อเอเรียลท่ี 

หอมสะอาดมากลอยฟุ้งมา ลั่วจื่อหัวเราะออกมาโดยไร้เสียง

สมัยมัธยมปลายเธอเคยเดินผ่านเซ่ิงไหวหนาน เคยได้กลิ่นหอม 

บทที่
8
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แบบนี้ หลังจากนั้นเธอเลยไปยืนอยู่หน้าชั้นวางผงซักฟอกในคาร์ฟูร์ หยิบ

ผงซักฟอกท่ีมีกลิ่นหอมของทุกย่ีห้อข้ึนมาแล้วแอบก้มลงไปดม ราวกับ 

สุนัขต�ารวจโรคจิตที่เพิ่งบ�าเพ็ญเพียรมาเป็นคน

ตอนหลังเธอก็ใช้แต่ผงซักฟอกยี่ห้อนี้มาซักผ้า แต่คนเราไม่สามารถ

ได้กลิ่นหอมบนเสื้อผ้าตัวเอง กลิ่นหอมพวกนี้มีต้นก�าเนิดได้แค่ท่ีเดียว 

แทรกซึมได้แค่ในตอนท่ีบังเอิญพบกนั ไม่ว่าเธอจะพยายามจงใจเอาเสือ้ผ้า

ไปแช่ยังไงก็ไร้ความหมาย

ยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้

ลัว่จือ่ประหนึง่แขง็เป็นหินในตอนท่ีมองท้ายทอยซ่ึงก้มลงน้อยๆ ของเขา  

ที่แท้เรื่องราวก็ยังไม่จบลง ความสุขอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาขุมหนึ่งผุดขึ้นมา

ในใจเธอ

ไม่มีใครไม่หวงัว่าพระเจ้าจะเข้าข้างตัวเอง เธอเองกเ็หมอืนกนั ตัง้แต่

มธัยมปลายเป็นต้นมา ความบังเอญิทุกอย่างล้วนถกูเธอยกให้เป็นความหมาย 

พิเศษบางอย่างได้

และในครั้งนี้ ลูกพลับผลใหญ่ท่ีตกลงมาจากฟ้าก็เป็นเหมือนกับ 

เสยีงฆ้องในบทเพลง 'ซิมโฟนหีมายเลข 5'* เป็นสญัญาณบ่งบอกถงึจดุเริม่ต้น 

ของทุกอย่าง

ตอนนี้เธอได้เจอเขาอีกครั้ง ในช้ันเรียนนี้ เธอยังมีโอกาสได้เจอเขา 

อีกหลายครั้ง

จู่ๆ ช้ันเรียนวิชาความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายวิชานี้ก็กลายเป็นสิ่งมี

ความหมายมากขึ้นมาทันที

ผู้ชายท่ีอยู่ข้างเซ่ิงไหวหนานดูเหมือนจะเป็นคนท่ีวันนั้นวิ่งหนีอย่าง

ลนลานไปจากหน้าร้านกาแฟ ใบหน้าด้านข้างของเขาคมสนั เป็นคนผวิคล�า้ 

เวลายิ้มแล้วดูอบอุ่นมาก

* ซิมโฟนีหมายเลข 5 ของลุดวิก ฟาน บีโธเฟน นับเป็นหนึ่งในงานดนตรีคลาสสิกที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจาก
โน้ตหลักสี่ตัวของเพลงคล้ายกับอักษร V จึงถูกน�าไปใช้แทนเครื่องหมายของ Victory (ชัยชนะ)
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"ท�าไมหนงัสอืเรยีนวชิานีแ้ม่งหนาขนาดนีว้ะ เม่ือวานตอนฉันไปซ้ือท่ี

ศูนย์หนังสือถึงได้รู้ตัวว่านี่มันไม่ถูกต้อง สอบปลายภาคให้ปิดหนังสือสอบ 

แบบนี้ไม่ใช่ว่าต้องท่องกันจนกระอักเลือดหรือไง!" ชายหนุ่มร้องโวยวาย

ออกมา ในห้องเรียนที่เสียงดังแบบนี้จึงฟังไม่ค่อยชัดนัก

เซิ่งไหวหนานไม่ได้ตอบอะไร

ชายหนุม่คนนัน้ยงัคงบ่นต่อด้วยความแค้นเคอืง ก่อนเขาจะย่ืนมอืไป

รัดคอเซ่ิงไหวหนานกะทันหันพร้อมเอ่ย "นายเลิกเล่นซะทีได้ไหมเนี่ย!  

เกมอะไรอีกล่ะ"

เสียงของเซิ่งไหวหนานเพราะมาก น�้าเสียงนั้นฟังดูสบายๆ และห้าว

กว่าเวลาคุยกับผู้หญิงอยู่บ้าง

" 'Apollo Justice: Ace Attorney'* ตอน ม.ปลาย เล่นไปแค่สามภาค

เลยระลึกความหลังสักหน่อย"

"ระลึกบ้าอะไรล่ะ นายได้ฟังฉันพูดบ้างไหมเนี่ย!" ชายหนุ่มยังคง 

รดัคอเขาโยกไปโยกมา ในตอนนัน้ข้อศอกของเขาขยบัไปด้านหลงัเลก็น้อย

จงึชนแก้วน�า้ของลัว่จือ่ท่ีอยู่ด้านหลงัล้ม ยงัดท่ีีบนโต๊ะไม่ได้วางหนงัสอืเอาไว้  

มแีค่กระดาษทดไม่กีแ่ผ่นซ่ึงเพิง่จะหยิบออกมาจากกระเป๋าหนงัสอื แต่ว่า…

ตัวเธอค่อนข้างแย่หน่อย น�้าร้อนชงกาแฟท่ีเพิ่งกดตอนเดินเข้ามานั้น 

หกเลอะไปทั้งตัว

เสื้อผ้าไม่ส�าคัญ ที่ส�าคัญคือมันร้อนมาก

เธอสูดลมหายใจเย็นๆ เข้าไป ผู้หญิงที่นั่งข้างๆ ร้องเสียงดัง ดึงดูด

สายตาคนรอบข้างส่วนใหญ่ให้หันมองมา

ชายหนุ่มคนนั้นช็อกไปแล้วอย่างเห็นได้ชัด แม้แต่ค�าว่า 'ขอโทษ'  

ยังพูดไม่ออก แค่หันหน้ามามองลั่วจื่อพร้อมอ้าปากกว้าง ขณะที่เธอก�าลัง

รีบค้นกระเป๋าหนังสือ ท่ีแถวหน้าก็มีมือย่ืนกระดาษทิชชูซองหนึ่งมาให้
* Apollo Justice: Ace Attorney เป็นภาค 4 ของเกม Ace Attorney ซีรี่ส์เกมแนวทนายของค่าย Capcom
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กะทันหัน

เม่ือเงยหน้ามองกเ็ห็นว่าเป็นเซ่ิงไหวหนาน เขาก�าลงัถอนหายใจพลาง

เอ่ยว่า "ขอโทษด้วย"

ลั่วจื่อย้ิมกว้าง เธอรับกระดาษทิชชูมาพร้อมเอ่ยขอบคุณ หลังเช็ด

เสื้อผ้าแล้วก็ใช้กระดาษทิชชูซับ 'แอ่งน�้า' บนโต๊ะต่อ

หลังจัดการเกือบเสร็จ เธอถึงได้มองดูเสื้อเช้ิตสีน�้าเงินอ่อนท่ีติด 

ขุยทิชชูจ�านวนมากของตัวเองอย่างหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก สภาพ 

ของมนัดูไม่ได้อย่างกบัแผนท่ีโลก ลัว่จือ่เงยหน้ามองผูช้ายท่ี 'กลายเป็นหิน' 

คนนั้นก่อนยกนิ้วข้ึนโบกไปมาตรงหน้าเขาพร้อมพูดว่า "ควรจะได้สต ิ

กลับมาได้แล้ว ไม่ต้องกลัว ฉันไม่ร้องไห้บอกให้นายชดใช้หรอก"

ในท่ีสดุชายหนุม่คนนัน้กไ็ด้สตกิลบัมา เขารบีร้อนเอ่ย "ขอ…ขอโทษนะ"

บางทีอาจยังเหลือปมในใจจากครั้งก่อนที่เธอทิ้งไว้ให้เขา คราวนี้เลย

กลัวจนติดอ่างไปแล้ว

เธอรู้สึกจนปัญญาเล็กๆ ได้แต่พยายามโบกมือบอกเขา "ไม่เป็นไรๆ 

จริงๆ นะ"

เซ่ิงไหวหนานขมวดคิ้วเล็กน้อย สีหน้าดูซับซ้อน ผ่านไปนานถึงได้

เอ่ยขึ้นมาช้าๆ "เธอไม่เจ็บเหรอ น�้าร้อนขนาดนั้น"

"อ่า กน็ดิหน่อย" เธอยังคงยิม้ "แต่ไม่เป็นไร ฉันผวิหนา เรยีนต่อกนัเถอะ"

ตอนท่ีกลับไปนั่ง ลั่วจื่อแอบลูบหน้าท้องกับต้นขาตัวเองเบาๆ  

ความจรงิแล้วเธอยังเจบ็อยู ่แต่ว่าตอนท่ีเธอก�าลงัจะมีปฏกิริยิาโต้ตอบกลบัไป  

คนที่นั่งข้างๆ ก็ช่วยกรีดร้องให้เธอแทนไปแล้ว

ความจริงแบบนี้ก็ดี จะได้ไม่ต้องเปลืองสมองคิดว่าจะทักทายเขา 

ยังไงดี

อาจารย์ท่ีบรรยายอยู่บนเวทียังคงพูดถึงโครงสร้างหลักสูตรของวิชา

กบัความจ�าเป็นในการเรยีน แต่ค�าพดูทุกอย่างล้วนเข้าหูซ้ายทะลหูุขวา ไม่มี
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ความหมายใดๆ ต่อเธอ

เธอมองเหม่อไปบนหน้าจอโปรเจ็กเตอร์ที่กระดานด�า มุมปากค่อยๆ 

หยักยกเป็นรอยยิ้ม ทั้งดูเจ้าเล่ห์และอ่อนโยน แม้แต่สีหน้ายังดูอ่อนหวาน

ปลายหางตาสัมผัสได้ถึงสายตาของคนอ่ืน ท่ีแท้…เซิ่งไหวหนานก็

ก�าลงัเอามือข้างเดียวเท้าคางบนโต๊ะพร้อมขมวดคิว้เอยีงหน้าหันมามองเธอ

ลัว่จือ่รูส้กึเขินเลก็น้อย เธอเอียงศรีษะ คิดจะถามว่าเขาเป็นอะไร ทว่า

กลับเห็นเขายิ้มเป็นเชิงขอโทษ จากนั้นก็หันหน้ากลับไปทันที

จางหมิงรุ ่ยเห็นเซ่ิงไหวหนานดูเหม่อลอยจึงหันกลับไปมองบ้าง 

เช่นกัน

"เฮ้ ตั้งสติหน่อย!" เขาโน้มตัวไปพูดใส่หูของเซิ่งไหวหนาน

เซ่ิงไหวหนานเหลือบมองเขาอย่างเฉื่อยชา ก่อนก้มหน้าพลิกเปิด

หนังสือเรียนดูสารบัญ

"ถูกใจเข้าเหรอ ฉันว่าไม่เลว ดูดีทั้งภายในและภายนอก เข้าถึงง่าย 

นิสัยก็ต้องดีมากแน่ๆ"

"ไสหัวไป สองวันมานี้นายดูโฆษณาเยอะเกินไปแล้วมั้ง นายคิดว่า

ก�าลังช่วยลูกพี่ประกอบคอมพิวเตอร์อยู่หรือไง" เซ่ิงไหวหนานเหยียดย้ิม

อย่างหน้ายิ้มตาไม่ยิ้ม

"เลิกเสแสร้งกับเพื่อนได้แล้ว ไม่งั้นนายมองอะไรกันล่ะ"

เซิ่งไหวหนานอึ้งไป ไม่ได้พูดอะไรอีก

ลั่วจื่อรู้เหตุผลที่เซิ่งไหวหนานมีท่าทีอึกอักอย่างรวดเร็ว

อาจารย์เพ่ิงประกาศให้พกัสบินาที เขากหั็นมาถามทันทีว่า "เธอไม่เจบ็ 

จริงๆ เหรอ"

ลั่วจื่อโมโหเขาจนข�าออกมาแล้ว "เหมือนนายจะอยากให้ฉันเจ็บมาก

เลยนะ"

คนก่อเหตุกลับเข้ามาร่วมวงด้วยเหมือนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไม่เกี่ยวกับ 
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ตัวเอง จางหมิงรุ่ยยิ้มแย้มเอ่ย "คนสวย เธอไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก เขา

มีความหลังกับน�้าร้อน ถ้าเกิดฉันจ�าไม่ผิดนะ ครั้งแรกท่ีเขาเจอรักแท้ก ็

เป็นเพราะว่าเขาท�าน�า้ร้อนหกใส่ตวัผูห้ญิงคนนัน้โดยไม่ตัง้ใจ ท�าเอาคนเขา

ร้อนลวกจนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ถูกด่าไม่เหลือชิ้นดี แต่คุณชายของพวกเรา

ดันเป็นพวกมาโซคิสม์* แม่น�้ารั่วสามพันลี้ รอสาดแค่จอกเดียว**"

ครั้งนี้เซ่ิงไหวหนานไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบชัดเจนเหมือนตอนท่ีอยู่

ร้านกาแฟ แค่มีท่าทีชินชากับการท่ีเรื่องเก่าๆ ถูกยกข้ึนมาพูด ราวกับ 

คาดเดาได้นานแล้วว่าอีกฝ่ายจะต้องเปิดโปงออกมา เขาจึงแค่ยิ้มบางๆ  

ไม่ปฏิเสธ แล้วก็ไม่โกรธอะไร

ลัว่จือ่อ้ึงไปเลก็น้อย ก่อนจะหันไปพดูกบัผูช้ายคนนัน้ทันที "นายอยากจะ 

บอกอะไรฉันเป็นนยัๆ หรอืเปล่า นายเป็นคนท�าน�า้ร้อนหกใส่ฉัน ตอนนีฉั้น

ควรจะด่านายไม่เหลือชิ้นดีใช่ไหม ไม่แน่ว่าระหว่างพวกเราอาจจะมีวาสนา

ต่อกันก็ได้!"

ชายหนุ่มอับอาย หน้าแดงก�่า ส่วนเซิ่งไหวหนานฟุบตัวลงไปหัวเราะ

กับโต๊ะจนลุกไม่ขึ้นแล้ว

"นายไม่ได้ถกูใจเธอจรงิๆ เหรอ" อาจารย์เริม่สอนต่ออีกครัง้ จางหมงิรุย่ 

แกล้งท�าเป็นถามเซิ่งไหวหนานไปอย่างนั้น ทว่ากลับไม่ได้ยิ้มอยู่

"นายเอาแต่ถามแบบนี้ไปท�าไมกัน" เซ่ิงไหวหนานก้มหน้าจดโน้ต

อย่างตั้งใจ

ปลายปากกาของจางหมิงรุ่ยชะงักไปเล็กน้อย เขาเงยหน้ามองไปท่ี

แท่นบรรยาย ก่อนปิดปลอกปากกา จากนัน้กท็�าทีถามแบบไม่ใส่ใจ "พวกนาย 

เป็นเพื่อน ม.ปลาย โรงเรียนเดียวกัน เธอชื่ออะไรเหรอ"

เซิ่งไหวหนานเหลือบมองอีกฝ่ายเร็วๆ ไปหนหนึ่ง

* มาโซคิสม์ หมายถึงบุคคลที่ได้รับความสุขหรือความพึงพอใจทางเพศเมื่อตัวเองได้รับความเจ็บปวด
** 'แม่น�้ารั่วสามพันลี้ รอสาดแค่จอกเดียว' ล้อมาจากประโยค 'แม่น�้ารั่วสามพันลี้ เพียงหนึ่งจอกก็ดับกระหาย'  
เป็นประโยคเปรียบเปรยว่าบนโลกใบนี้มีคนอยู่มากมาย แต่ฉันต้องการคุณแค่คนเดียว
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"ต้องการให้ฉันแนะน�าอะไหล่กบัหมายเลขเครือ่ง แล้วกป็ระเมินราคา

ด้วยไหม" เขายิ้มกริ่มมองจางหมิงรุ่ยที่หน้าแดงขึ้นมา

อาการหน้าแดงของจางหมิงรุย่ไม่ค่อยมีใครมองออก เพราะเขาผวิคล�า้ 

เกินไป

"เด็กคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ช่ือลัว่จือ่ 

ตวัอักษรลัว่มาจากช่ือเมืองโบราณลัว่เฉิง ตวัอกัษรจือ่ เอ่อ…มาจากประโยค 

'ต้นส้มท่ีไหวหนานย้ายไปเหนือเป็นต้นจื่อ'* น่าจะจื่อตัวนี้…คิดว่านะ"  

หลงัเซ่ิงไหวหนานเอ่ยอธบิายชือ่ของลัว่จือ่อย่างเกนิความจ�าเป็นเสรจ็กช็ะงกั

ไปเลก็น้อย "ซ�า้ยังเป็นดาวโรงเรยีนสมัย ม.ปลาย ของพวกเราด้วย อย่างน้อย 

ก็เป็นดาวโรงเรียนในการจัดอันดับรวมๆ แหละ สวย เก่ง นิสัยดี ได้ยินว่า

ยังโสด ดูจากความเป็นไปได้ นายน่าจะมีหวัง" 

จางหมิงรุ่ยฝืนยิ้มเล็กน้อย ไม่ได้ต่อปากต่อค�าอีก

"เฮ้ ท�าไมไม่พูดอะไรแล้วล่ะ ก�าลังวางแผนอยู่เหรอ" เซิ่งไหวหนาน

ถามยิ้มๆ

จางหมิงรุ่ยนิ่งไม่ตอบอะไร นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาเห็นเซ่ิงไหวหนาน 

พูดมากแบบนี้กับตัวเอง ทั้งยังพูดหยอกเย้าไม่หยุด แต่ไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูด

อะไรตัวเขาก็ได้แต่ฝืนยิ้มออกมาเท่านั้น

เซ่ิงไหวหนานเองก็ไม่พดูอะไรอีก ท้ังสองคนจดเลกเชอร์กนัไปเงยีบๆ

จางหมิงรุ่ยไม่ใช่ผู้ชายห้าวๆ ที่หยาบกระด้างเกินไป เขาได้ยินอย่าง

ชัดเจนว่ามีบางอย่างค่อยๆ ตายจากไปท่ามกลางความเงียบของพวกเขา 

ทั้งคู่

หลังเลิกเรียน ตอนท่ีลั่วจื่อก�าลังเก็บกระเป๋าอยู่ก็เห็นผู้ชายท่ีท�าน�้า 

หกใส่เธอหันหน้ามาหา
* ต้นส้มท่ีไหวหนานย้ายไปเหนอืเป็นต้นจือ่ เป็นส�านวนมาจากต�าราประวตัศิาสตร์ในยุคชุนชิวท่ีมช่ืีอว่าเย่ียนจือ่ชุนชิว 
อุปมาถึงเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน คุณสมบัติสิ่งของก็ย่อมเปลี่ยนตาม สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
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"เดี๋ยวฉันเลี้ยงไอศกรีมเธอแทนการชดใช้"

ลั่วจื่อประหลาดใจ เธอเห็นว่าบนใบหน้าของเซ่ิงไหวหนานเองก็มี

ความประหลาดใจแบบเดยีวกนั แต่มันปรากฏข้ึนแค่ช่วงสัน้ๆ เท่านัน้ จากนัน้ 

เขากส็ะพายกระเป๋าข้ึนบ่า กะพรบิตาปรบิๆ ให้เธอแล้วกระซิบข้างหูจางหมิงรุย่ 

ด้วยเสียงไม่ดังไม่เบาว่า "อย่าท�าให้เพื่อนเสียหน้าล่ะ" ก่อนช่ิงไปอย่าง

รวดเร็ว

"ฉันชื่อจางหมิงรุ่ย" ใบหน้าของชายหนุ่มยังคงแดงอยู่ เขามีผิวคล�้า 

เครื่องหน้าดูสบายตา มองแล้วก็ชวนให้คนชื่นชอบไม่น้อย

ลั่วจื่อใช้เวลาหลายวินาทีท�าความเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ ก่อน

ถอนหายใจแล้วเอ่ยข้ึน "ถ้าเพ่ือเสื้อตัวนี้กับกาแฟแก้วนั้น งั้นฉันก็คิดว่า 

ไม่จ�าเป็นต้องชดใช้ ฉันไม่ถือสา ส่วนถ้าเป็นเพราะว่าท�าน�้าหกใส่…"

เขาหน้าแดงยิ่งกว่าเดิม

"ถ้าอย่างนั้นก็ย่ิงไม่จ�าเป็นเลย" เธอเอ่ยด้วยน�้าเสียงล้อเล่น "ตอน 

ม.ปลาย ฉันกับเซ่ิงไหวหนานไม่ได้สนิทกัน แต่เคยได้ยินข่าวลือมาบ้าง  

จุดเริ่มต้นความรักของเขากับผู้หญิงคนนั้นน่าสนใจมาก ไม่ยึดติดกับ 

กรอบเก่าๆ แต่บทสรุปสุดท้ายก็ยังเลิกรากัน การมีจุดเริ่มต้นแบบเดียวกัน

อาจจะไม่เป็นมงคล ฉันว่าระหว่างพวกเราก็ให้มันแล้วไปเถอะ"

ย้ิมส่วนย้ิม ความห่างเหินแสดงชัดอยู่ในดวงตา ลัว่จ่ือเชือ่ว่าเขาย่อม

มองเห็น

"ฮ่า ไม่เป็นไรๆ เธออย่าเข้าใจผิดสิ" ชายหนุ่มดูอับอายมาก ลั่วจื่อ

เห็นแล้วรูส้กึทนไม่ได้อยู่บ้าง แต่เธอก็ไม่อยากให้เรือ่งราวพัฒนาไปผดิเพ้ียน

กว่านี้ ควรพูดให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่า

มิหน�าซ�้าเซ่ิงไหวหนานยังเพิ่งเดินจากไปด้วยท่าทางเหมือนคนเป็น

พ่อสื่อ เธอเห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดใจจริงๆ

"เธอเป็นผูห้ญิงท่ีฉันเจอวนันัน้ใช่ไหม ปากยังร้ายกาจเหมือนเดมิเลย 
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เมื่อกี้เซ่ิงไหวหนานบอกฉันว่าเธอเป็นดาวโรงเรียนตอน ม.ปลาย ท้ังสวย 

ทั้งเก่ง สมค�าเล่าลือๆ"

ลัว่จือ่รูว่้าค�าพดูพวกนีเ้ป็นแค่ค�าอธบิายท่ีเซ่ิงไหวหนานพดูให้จางหมิงรุย่ 

ฟังเท่านั้น

"นายถูกหลอกแล้ว ไม่ใช่ฉัน"

จางหมิงรุ่ยอึ้งไป "หา?"

"ดาวโรงเรียนในปีนั้นถูกเขาสาดน�้าร้อนใส่" เธอไม่อยากพูดต่อจึง 

หยิบกระเป๋าขึ้นพร้อมเอ่ยว่า "ไว้เจอกัน" แล้วเดินไปทางประตูหลังทันที

เพิง่เดินไปได้ไม่กีก้่าว จู่ๆ  กไ็ด้ยินเสยีงเรยีกท่ีฟังดผูดิหวงัมากดงัมาจาก 

ด้านหลัง

"ลั่วจื่อ…ใช่ไหม"

เธอหันหน้าไปมองจางหมิงรุ่ย "ใช่ เซิ่งไหวหนานบอกนายเหรอ"

"เธอชอบเซ่ิงไหวหนานใช่ไหม" จางหมิงรุย่ตามองโต๊ะ ไม่ได้มองเธออยู่

ช่วงนีเ้ธอโดนผอี�าหรอืไงกนั ท�าไมมแีต่คนมาถามว่าเธอชอบเซ่ิงไหวหนาน 

ใช่ไหม ซ�้ายังเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันสักนิดทั้งนั้นด้วย

"นายรู้จักหยุดแต่พอดีจะดีท่ีสุด" ลั่วจื่อไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับ 

เช่นกัน

เมื่อเห็นอีกฝ่ายถูกตัวเองตอกกลับไปจนหน้าแดง เธอก็ทอดเสียง 

อ่อนลง "นายอย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนท่ีคุยกับคนหล่อจะก�าลัง

พยายามตีสนิทอีกฝ่าย"

ถึงแม้เธอจะใช่จริงๆ ก็ตาม

"เธอจะต้องชอบเซ่ิงไหวหนานเหมือนกันแน่ๆ" จางหมิงรุ่ยเหมือน 

คนโดนเล่นของอย่างไรอย่างนั้น

"เหมือนกัน?" ลัว่จือ่ได้ยนิแล้วอ้ึงไป แอบสมัผสัอะไรบางอย่างได้จาก

สีหน้าของเขา ลั่วจื่อยิ้มออกมา "จางหมิงรุ่ย…นายเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่ง
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แต่ว่าเธอกลับชอบเซิ่งไหวหนานใช่ไหม"

จางหมิงรุ่ยหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อย ปากเขาขยับอ้าทว่าพูดไม่ออก 

แค่ก้มหน้าลงเบี่ยงหน้าหนี

ลัว่จือ่พดูไม่ออก แม้แต่โกหกอะไรออกมาปิดบังสกัหน่อยเขายังท�าไม่ได้  

ช่างไม่รู้ว่าจะให้คนพูดอะไรดีเลยจริงๆ

คนรอบข้างเดินหายไปกันหมดแล้ว เหลือแค่พวกเขาสองคนยืนโง่ๆ 

อยู่ตรงนัน้ ลัว่จือ่ใคร่ครวญดแูล้วสดุท้ายกยั็งเดนิเข้าไปหาอีกฝ่ายพลางเอ่ย

อย่างแฝงความรู้สึกผิดเล็กๆ "เลี้ยงไอศกรีมฉันเถอะ ถือซะว่าฉันไม่ได ้

พูดอะไรทั้งนั้น ขอโทษนะ"

จางหมิงรุ่ยได้สติ ก่อนหัวเราะอย่างโง่งมออกมาทันควัน "ได้เลย"

ลั่วจื่อยอมรับว่าการท่ีจางหมิงรุ่ยเปลี่ยนความคิดได้ง่ายๆ แบบนี ้

นับเป็นคนน่ารักมากคนหนึ่งจริงๆ

หลังออกจากประตูมหาวิทยาลัยมาไม่ไกลก็จะเห็นร้านแดรี่ควีนกับ

ร้านฮาเก้นดาสส์ตั้งอยู่ข้างกัน จางหมิงรุ่ยยืนลังเลอยู่นาน ขณะท่ีลั่วจื่อ 

เดินน�าเข้าร้านแดรี่ควีนไปก่อนแล้ว

"ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทสนใจของนอกกายแบบนั้น!" 

เขาตะโกนยิ้มๆ ตามมาจากข้างหลัง

พวกเขาทั้งคู่ต่างสั่ง 'บลิซซาร์ดชาเขียวอัลมอนด์' พนักงานดูเหมือน

จะเป็นเด็กใหม่ ในตอนที่ท�าการแสดง 'คว�่าไม่หก' ให้ลูกค้าที่สั่งบลิซซาร์ด

แต่ละคนดู สหีน้ากบัท่าทางดหูวาดระแวงมากๆ ราวกบัไม่เช่ือในสิง่ท่ีตวัเองพูด 

โดยสิ้นเชิง

ลั่วจื่อตักไอศกรีมกินไปค�าโต

"ตอนชวนเธอเมื่อกี้ฉันออกจะละลาบละล้วงเกินไปจริงๆ ขอโทษนะ" 

จางหมิงรุ่ยเอ่ยขึ้นมา
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"แต่ฉันก็มาแล้วอยู่ดี" เธอยิ้ม

ท้ังสองคนพดูคยุเรือ่งวชิากฎหมายเม่ือครูน่ี ้ลัว่จ่ือใคร่ครวญเลก็น้อย

ก่อนถามเขา "ท�าไมถึงเลือกกฎหมายเป็นวิชาโทล่ะ…เด็กคณะวิทย์อย่าง

พวกนายไม่ได้เลือกคณิตศาสตร์กันเป็นส่วนใหญ่หรอกเหรอ"

"พวกเราไม่ได้อยากเรียนวิชาโทกันแต่แรกแล้วนี่นา ท่ีส�าคัญคือ 

เกรดเฉลี่ยกับ GRE* ต่างหาก ที่มาเลือกวิชากฎหมายความจริงเป็นเพราะ

วันนั้นตอนเดินผ่านป้ายประกาศ จู่ๆ เซิ่งไหวหนานก็พูดขึ้นว่าอยากเห็นว่า

เด็กคณะศิลป์ใช้ชีวิตแบบไหนก็เลยลากฉันมาสมัครด้วย ถึงยังไงถ้าเรียนๆ 

ไปแล้วไม่ไหวอยากจะยอมแพ้ กเ็อาคะแนนท่ีมีอยู่ไปเปลีย่นเป็นวิชาเลอืกเสร ี

แทนได้ ไม่ได้เสียหายอะไร"

อยากเห็นว่าเด็กคณะศิลป์ใช้ชีวิตแบบไหน ลั่วจื่อยิ้มแล้วตอบกลับไป 

"อ้อ แบบนี้นี่เอง"

ช่ัวขณะหนึง่ท้ังสองคนต่างไม่มีอะไรให้พดูกนัแล้ว หลงัเงยีบไปสกัพัก

จางหมิงรุ่ยก็เอ่ยขึ้นมาช้าๆ "เธอเดาถูกแล้ว ผู้หญิงที่ฉันชอบตีสนิทกับฉัน

เพราะเซิ่งไหวหนาน ท�าเอาฉันหลงดีใจไปเปล่าๆ ดูโง่มาก"

"นายไม่จ�าเป็นต้องเล่าให้ฉันฟังหรอก" เธอยิ้มอ่อนโยนขณะเอ่ย

"เธอคิดซะว่าฟังฉันบ่นละกัน ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน" สีหน้า

ของจางหมิงรุ่ยแอบดูไม่ได้อยู่บ้าง

"งั้นท�าไมจะต้องเล่าให้ฉันฟังล่ะ"

"เรื่องนั้นส�าคัญมากเหรอ"

ลัว่จือ่ย้ิมเลก็น้อย ทว่าไม่ได้ซักไซ้ต่อ แค่ใช้ช้อนตกัไอศกรมีกนิต่อไป

"เรื่องนี้ฉันไม่โทษเขา ดังนั้นฉันเลยไม่อยากบอกใคร ไม่อยากให้เขา

ล�าบากใจ เซ่ิงไหวหนานเองกป็ฏเิสธไปอย่างชัดเจน ไม่มใีห้ความหวัง อีกอย่าง 

ผู้หญิงคนนั้นก็…คิดเข้าข้างตัวเองเกินไปจริงๆ" จางหมิงรุ่ยเอ่ยค�าสุดท้าย
* GRE (Graduate Record Examination) ใช้เพือ่การสมคัรเรยีนต่อระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกในมหาวทิยาลยั
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
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ออกมาอย่างทนไม่ได้อยูบ้่าง "แล้วเธอกห็ลอกใช้ฉันจรงิๆ แต่มนักไ็ม่เกีย่วอะไร 

กับเซิ่งไหวหนาน"

ลั่วจื่อฟังมาถึงตรงนี้หัวใจก็กระตุกข้ึนมาเล็กน้อย เธอหันไปมองเขา

อย่างตั้งใจจริงๆ เป็นครั้งแรก

"จางหมิงรุ่ย ฉันคิดว่า…นายเป็นคนที่ไม่เลวเลย"

"หืม?"

"นายไม่ได้พาลโกรธเขา ท้ังยังเป็นเพื่อนท่ีดีกับเซิ่งไหวหนานได้  

นี่เป็นเรื่องท่ีหาได้ยากจริงๆ ถึงแม้ภายนอกดูแล้วเซ่ิงไหวหนานจะไม่ผิด  

แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคนอ่ืน บางทีนับจากนั้นก็คงจะห่างเหินไปจากเขาแล้ว  

ในเมือ่ไม่ว่ายังไงผดิหรอืไม่ผดิกไ็ม่ใช่ประเดน็หลกั เรือ่งศกัดิศ์รเีป็นเรือ่งส�าคญั 

ท่ีสุดจึงยอมไม่ได้ แต่นายยังเป็นเพื่อนกับเขาต่อไป ซ�้ายังไม่เอาเรื่องนี้ 

ไปบอกคนอ่ืน ดังนั้นฉันเลยบอกว่านายเป็นคนรู้เหตุรู้ผล เป็นคนใจกว้าง

จริงๆ" ลั่วจื่อเอ่ยกับเขาอย่างจริงใจ

"จริงเหรอ ฉันดีขนาดนั้นที่ไหนกัน" จางหมิงรุ่ยลูบท้ายทอยเขินๆ

"แค่เรื่องนี้" เธอช้ีไปท่ีบลิซซาร์ดในมือ "นายก็เป็นคนดีมากแล้ว"  

ก่อนยิ้มหวานออกมา

"ความจรงิไม่ได้ดขีนาดท่ีเธอพดูจรงิๆ" จางหมิงรุย่ย้ิมข่ืนเลก็น้อย "ฉัน

นดัเธอต่อหน้าเขา แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรกึษากบัเขามาก่อน บางทีคงเพราะ

ฉันกลัวล่ะมั้ง"

ลัว่จือ่อึง้ไป งัน้ตกลงแล้วนายนดัฉันท�าไมกนัแน่ เพ่ือโชว์พาวใส่เขา? 

แต่เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาทั้งนั้น

"มผีูห้ญิงมาจบีเขาเยอะมาก แต่เขากไ็ม่ได้ตอบรบัใครท้ังนัน้ พวกเพือ่น 

ในหอพักของพวกเราต่างรู ้สึกว่าเขาน่าจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ ถึงแม้

ภายนอกจะดูไม่ออก เวลาเรียนก็เรียน เล่นเกมก็เล่น ไม่ว่าชมรมหรือ 

สภานักเรียนก็ท�าได้ดี แต่ว่านะ ฉันมักรู้สึกว่า…" จางหมิงรุ่ยลังเลอยู่นาน 
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สีหน้าแสดงความกังวลว่าลั่วจื่อจะต่อว่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น

"เขาจะต้องดีขึ้นแน่ แค่ต้องการเวลาที่มากพอ คนนอกอย่างพวกเรา

ไม่ต้องไปกลุ้มใจแทนจะดีกว่า" เธอเอ่ยขัดเขาทันที

เมือ่จางหมงิรุย่ได้ยินน�า้เสยีงท่ีเหมือนว่าเรือ่งนี้ไม่เกีย่วกบัตวัเองของ

ลั่วจื่อ เขาก็ประหลาดใจ

"อืม หวังว่าจะเป็นแบบนั้น" เขาปาดเหงื่อบนหน้าผากพลางตอบ

จางหมิงรุ่ยพาลั่วจื่อไปส่งถึงหอพัก ก่อนแยกกันเขาก็โพล่งออกมา

ประโยคหนึ่งอย่างกะทันหัน

"ขอโทษนะ ค�าพูดหลายๆ อย่างในวันนี้ท่ีฉันพูดไปฟังแล้วไร้สมอง 

อยู่บ้างจริงๆ"

ลั่วจื่อแค่ยิ้ม เธอไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ

"ความจริง…เธออย่าถือสานะ แต่ฉันคิดว่าพวกเธอเหมาะกันดี"  

จางหมิงรุ่ยมองลั่วจื่ออย่างหยั่งเชิง

ลัว่จือ่กะพรบิตาปรบิๆ ก่อนหัวเราะออกมา "นายก�าลงัชมฉันอยูห่รอืไง"

จางหมิงรุ่ยมองดูแผ่นหลังบอบบางของลั่วจื่อลับหายไปจากหัวมุม 

ท�าไมเขาถึงต้องขอเลี้ยงไอศกรีมลั่วจื่อ เขาคิดจะท�าอะไรกันแน่

ทันใดนั้นก็มีข้อความหนึ่งส่งเข้ามา 

'ขออวยพรล่วงหน้าให้โชคดีมีชัย'

จางหมิงรุ่ยรู้สึกคาดไม่ถึงเล็กน้อย เซ่ิงไหวหนานมีความสัมพันธ์ท่ีดี

กับทุกคน เวลาพูดถึงสาวๆ ตอนอยู่ในหอพัก เขาก็จะเป็นคนที่โพล่งค�าพูด

สรุปประเด็นทุกอย่างอย่างยอดเย่ียมออกมา ท�าให้ทุกคนรู ้สึกนับถือ 

กับความเข้าใจทะลุปรุโปร่งของเขา ทว่าตอนท่ีพวกเขารวมตัวกันช่วย 
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เจ้าหก* จีบสาว เซ่ิงไหวหนานกลับท�าแค่ยืนพิงหน้าต่างกินมันฝรั่งแผ่น

อย่างเกียจคร้าน ไม่เคยเข้าร่วมด้วยเลยสักครั้ง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์

รักสามเส้าท่ีน่ากระอักกระอ่วนครั้งนั้น เซ่ิงไหวหนานก็ยิ่งสนใจเรื่อง 

ความรักของคนอื่นน้อยมาก

วันนี้นับว่าเขามีความกระตือรือร้นอย่างหาได้ยากจริงๆ 

จางหมิงรุ ่ยนึกถึงท่าทีเสแสร้งกับการแนะน�าอย่างกระตือรือร้นท่ี 

เซ่ิงไหวหนานมีต่อลั่วจื่อ ท้ังยังมีเสียงพูดหยอกล้อเขาไม่หยุด หรืออาจ 

เป็นเพราะบทเรียนจากครั้งก่อน ครั้งนี้เซ่ิงไหวหนานเลยร้อนใจผลักลั่วจื่อ 

มาให้ตนเอง จากนั้นก็ถือว่าชดใช้กันแล้ว หรือว่ายังมีสาเหตุอื่นอยู่อีก

ในช้ันเรียนตอนนั้นหลังจากท่ีท้ังคู่ต่างนิ่งเงียบไป จู่ๆ จางหมิงรุ่ย 

ก็หวังให้เซิ่งไหวหนานยังพูดต่อไปจะดีกว่า

เหมือนกับว่าพอเขาหยุดพูด ความเงียบเหล่านั้นก็จะกลืนกิน 

สายสัมพันธ์นี้ไปจนหมด

มิตรภาพสามารถเฉาตายได้หรือเปล่านะ

* ในเรื่องนี้กลุ่มของพระเอกจะเรียกกันด้วยล�าดับตัวเลข เช่น เฮียรอง เฮียสี่ เจ้าหก เป็นต้น ซึ่งเป็นการนับล�าดับ
ตามความอาวุโสของคนในกลุ่ม



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3wrUsCz

https://bit.ly/3wrUsCz

